
Claudionor Rocha*
Consultor Legislativo da

Área de Segurança Pública
e Defesa Nacional

11

Paradigmas para o 
estudo da presidência

Ricardo José Pereira Rodrigues
 Doutor em Ciência Política pela State 
University of New York, Consultor 
Legislativo da Câmara dos Deputados



12

Este ensaio analisa duas teorias que explicam o 
desempenho da presidência no sistema político e na 
formulação de políticas públicas.  A teoria do poder 
presidencial desenvolvida por Richard Neustadt na 
década de 1960 é comparada à teoria de liderança 
presidencial postulada por Stephen Skowronek 
trinta anos depois, identificando-se as virtudes e as 
limitações de cada modelo teórico.  O ensaio realça 
a natureza paradigmática e o pioneirismo da teoria 
de Neustadt e demonstra as qualidades da teoria 
de Skowronek para explicar, de forma sistemática, 
situações políticas não adequadamente explicadas 
pela teoria de Neustadt.
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 (Paradigms for the Study of the Presidency) This es-
say reviews two major theories that explain the role 
of presidents in a modern political system and in for-
mulating public policies.  Richard Neustadt’s theory of 
presidential power, developed in the nineteen-sixties, 
is compared to Stephen Skowronek’s theory of presi-
dential leadership, in an analysis that focuses on the 
strengths and drawbacks of each theoretical model.  
The essay underlines the paradigmatic and pioneering 
nature of Neustadt’s theory and demonstrates the qua-
lities of Skowronek’s theory to explain, in a systematic 
and elegant historical model, those political events not 
adequately explained by Neustadt’s theory.

Presidency.  Presidential power.  Political leadership.
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A teoria de Neustadt como paradigma

Em sua clássica análise das revoluções científicas, Thomas Kuhn demons-
trou que os paradigmas constituíam a força motriz das agendas de pesquisa 
científica.  Paradoxalmente, ele não acreditava na existência de paradigmas 
definitivos.  Para Kuhn, as revoluções científicas ocorrem precisamente por-
que os paradigmas predominantes em determinada época apresentam-se 
como convites naturais ao escrutínio da comunidade científica que os encara 
como verdadeiros desafios.  Ao se debruçarem sobre as questões ainda não 
totalmente resolvidas pelos paradigmas predominantes, as novas pesquisas 
sobre o tema podem chegar a gerar novos paradigmas e substituírem a orto-
doxia existente no meio científico até aquela data (KUHN, 1962).

Não obstante Kuhn estivesse se referindo às ciências naturais, sua no-
ção de ascensão e queda de paradigmas tem se mostrado verdadeira para 
outras áreas de investigação científica, incluindo as ciências sociais. Seu 
esquema retrata com bastante precisão o desenvolvimento, no âmbito da 
ciência política, de uma agenda de pesquisa gerada a partir da publicação 
da obra O Poder Presidencial e os Presidentes Modernos, de autoria de 
Richard Neustadt, lançada no Brasil após quatro décadas de seu lança-
mento original nos Estados Unidos (NEUSTADT, 2008).

Distanciando-se das abordagens tradicionalmente impostas aos estu-
dos presidenciais, com ênfase nas dimensões legais e constitucionais do 
ramo executivo do governo ou nas experiências individuais de presiden-
tes, o livro de Neustadt elegeu o comportamento político como foco e 
marco de referência para compreender a liderança presidencial.  A obra 
acabou dominando os estudos da presidência nos Estados Unidos, produ-
zindo o que muitos consideram uma das mais bem sucedidas agendas de 
pesquisa da ciência política.  Quarenta anos após sua publicação, o livro 
ainda é leitura obrigatória nos cursos de pós-graduação das universidades 
norte-americanas.  Seu lançamento no Brasil, mesmo que tardio, veio 
preencher uma importante lacuna da literatura especializada sobre o tema 
da presidência em língua portuguesa.

Não são poucos os que afirmam que O Poder Presidencial recebeu o 
status de obra paradigmática pela comunidade de estudiosos da presidên-
cia nos Estados Unidos tão logo fora lançada e, se considerarmos correta a 
visão de Thomas Kuhn sobre a evolução de paradigmas, não restam dúvi-
das de que seria apenas uma questão de tempo até que cientistas políticos 
de todo mundo começassem a desafiar as premissas teóricas do livro com 
abordagens inovadoras sobre o tema.

De fato, durante os últimos quarenta anos, várias pesquisas buscaram de-
safiar o paradigma de Neustadt.  Lowi, com seu livro The Personal President, 
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apontou para o aparecimento da presidência plebiscitária (1985), Kernell, 
com Going Public (1993), e Tulis, com The Rhetorical Presidency (1988), de-
monstraram, com abordagens distintas, que presidentes poderiam, em alguns 
casos, optar por recorrer diretamente ao público para tentar mover a opinião 
pública em seu favor e assim desvencilharem-se da necessidade de barganhar 
com a elite política, necessidade essa que constitui um dos pilares da teoria de 
poderes presidenciais limitados concebida por Neustadt.  

Uma das mais recentes tentativas de repúdio ao paradigma de Neustadt 
é o livro de Howell, Power without Persuasion (2003), no qual o autor pos-
tula que, com o uso de ordens executivas, o presidente tem o poder de im-
por unilateralmente suas políticas públicas no sistema e, dessa forma, livrar-
-se da necessidade de negociar sua posição com as lideranças no Congresso.

Entretanto, nenhum dos livros citados conseguiu abalar o paradigma 
“Neustadtiano”.  Os três primeiros complementam a teoria de Neustadt 
ao realçar aspectos não pesquisados por Neustadt, tais como o uso da 
retórica e a preocupação com a opinião pública. As pesquisas de Lowi, 
Kernell e Tulis deixam claro que nem o emprego do discurso presidencial, 
mesmo quando associado à televisão, nem o uso de pesquisas de opinião 
pública, apresentam-se como substitutos da ação presidencial marcada 
pela negociação, premissa básica da teoria legada por Neustadt.

Dos autores citados, Howell é, possivelmente, o que mais perto chegou 
do objetivo de desbancar a teoria.  Embora convincente em muitos aspectos, 
esse trabalho tampouco fez ruir o edifício teórico construído por Neustadt.  

Para Howell, o presidente pode simplesmente publicar seus decre-
tos com força de lei sem se preocupar com o Poder Legislativo, o qual, 
segundo ele, mostra-se incapaz de sustar ou reverter a ação presidencial 
devido a problemas de ação coletiva.  Por essa razão, afirma ele que “o 
poder presidencial moderno não mais envolve a persuasão como insistia 
Neustadt. Os presidentes atuais exercem o poder ao estabelecer políticas 
unilateralmente e impedir que o Congresso e o Judiciário façam qualquer 
coisa em contrário” (HOWELL, 2003: 14).

Outro estudo sobre o mesmo tema, publicado com o título The Pree-
minence of Politics (RODRIGUES, 2007), demonstrou que, a despeito da 
elegância de seu modelo teórico, o trabalho de Howell não chega a refutar 
a teoria de Neustadt.  Na investigação do uso que os presidentes norte-
-americanos fazem de ordens executivas conduzida por Rodrigues, ficou 
evidente que tais decretos não constituem instrumentos desenfreados de 
ação unilateral dos presidentes.  A formulação de políticas públicas pelos 
presidentes mediante ordens executivas é altamente restringida pelo pró-
prio sistema político.  Tanto o Congresso, como a opinião pública, como 
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integrantes da própria base de sustentação dos presidentes, influenciam a 
direção e a intensidade das políticas efetivadas a partir de ordens execu-
tivas, além da própria decisão do presidente de nem sequer publicá-las.  
Considerando as substanciais limitações das ordens executivas enquanto 
veículos para expansão do poder presidencial e a relevância que tem o 
contexto político na decisão presidencial de empregá-las, conclui-se que 
continuam válidos os argumentos de Neustadt de que o poder presiden-
cial é apenas o poder de persuadir (RODRIGUES, 2007: 281).

O paradigma postulado por Neustadt é rivalizado apenas por uma 
teoria proposta pelo professor Skowronek, a qual, sem refutar integral-
mente os argumentos do primeiro, aponta limitações e indica um cami-
nho alternativo para se compreender a dinâmica política da instituição 
da presidência.  Com uma abordagem histórica, a teoria de Skowronek 
encontra-se no livro The Politics Presidents Make (1993), ainda sem publi-
cação na língua portuguesa.

Duelo de Teorias

Até a mais superficial leitura dos livros de Neustadt e Skowronek re-
vela haver mais diferenças do que semelhanças nas abordagens de cada 
autor.  Cada livro fundamenta-se em um conjunto distinto de premissas e 
em estratégias metodológicas diferentes para apresentar modelos teóricos 
díspares com o objetivo de explicar realidades literalmente assemelhadas.

Neustadt concebeu a presidência em termos de um ator individual 
que ocupa a chefia do Executivo e de seu poder para influenciar a formu-
lação de políticas públicas.  Para ele, ao invés de um sistema de separa-
ção de poderes, a Constituição dos Estados Unidos criou um governo de 
“instituições separadas que compartilham poderes” (NEUSTADT, 2008: 
67).  Já que a presidência “compartilha” autoridade com outras insti-
tuições, o presidente deveria negociar com outros atores envolvidos na 
formulação e deliberação de políticas públicas e persuadi-los a cooperar 
se desejar ser bem sucedido em seus empreendimentos.

Na visão de Neustadt, este “compartilhamento” de poderes traduz-se 
em limitações ao exercício de liderança no ramo de governo que mais ne-
cessita de iniciativa e energia.  Sua mensagem, fundada nas idéias do cons-
tituinte norte-americano Alexander Hamilton, é que o vigor de uma presi-
dência constitui peça crucial para se ter políticas públicas eficazes e para se 
aprimorar o sistema de governo como um todo.  Assim, dentro de um uni-
verso de atores políticos movidos por puro interesse pessoal, os presidentes 
deveriam maximizar seu poder pelo bem do próprio sistema político.  E 
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como requisitos para este tipo de liderança, Neustadt enumerou a ambição, 
a experiência política, a autoconfiança e o senso de missão.

Por sua vez. Skowronek aborda o estudo da presidência de forma bem 
diversa.  Primeiro, concentra-se na instituição da presidência e não no 
indivíduo que ocupa o cargo.  Segundo, para ele, a liderança presidencial 
é muito mais determinada pelo contexto político do que pelo esforço 
individual do presidente.  Terceiro, ele sustenta que os presidentes podem 
mudar o sistema político e que o sistema não seria refratário ao exercício 
do poder presidencial, ao contrário do que Neustadt defendia.

Skowronek aceita que o poder exerce um papel na política presiden-
cial, mas não deve ser visto como uma força dominante por trás da polí-
tica dos presidentes. Para ele, o exercício do poder tem sido bem menos 
problemático para os presidentes do que o exercício da autoridade.  O 
primeiro termo refere-se aos recursos disponíveis aos presidentes para re-
alizar tarefas enquanto o segundo refere-se à legitimidade, ou à percepção 
do que é apropriado para um presidente realizar. Para Skowronek, a auto-
ridade é um fator proeminente na política de liderança porque, antes que 
um presidente possa formular uma estratégia de ação, precisa desfrutar 
de legitimidade na sociedade. Já Neustadt entendia que a autoridade era 
inerente ao cargo, sendo comum a todos os presidentes contemporâneos.  
Por essa razão, para Neustadt, todos presidentes desfrutariam de seme-
lhante legitimidade perante a sociedade.

Skowronek concorda com Neustadt que a Constituição cria um sis-
tema de poderes “compartilhados”. Como Neustadt, ele também vê a 
presidência destacando-se entre os ramos do governo devido à unidade, 
energia e visibilidade do ramo executivo.  Mas aqui termina a concordân-
cia entre ambos.

A presidência é concebida por Skowronek como uma instituição de 
governo hostil a arranjos governamentais herdados.  Herança e repúdio 
são conceitos chaves para sua teoria de liderança presidencial.  Para Sko-
wronek, liderança presidencial nada mais é do que “um esforço para so-
lucionar as conseqüências rompentes da ação executiva na reprodução 
de ordem política legítima” (SKOWRONEK, 1993:19).  Assim, a presi-
dência, para ele, caracteriza-se pela tentativa recorrente de romper com a 
ordem institucional, com os ocupantes anteriores do cargo, na busca para 
se  moldar o exercício do poder segundo uma visão individual do que a 
presidência deve legar.  O poder de desfazer, afirmar e criar ordem no 
sistema depende, segundo ele, da autoridade de repudiar a ordem institu-
cional anterior e, por essa razão, a presidência torna-se mais eficaz como 
um instrumento de negação.  Nas palavras de Skowronek: 
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“A presidência funciona melhor quando seu exercício é di-
recionado para o desalojamento das elites estabelecidas, 
destruindo os arranjos institucionais que lhes dão suporte e 
desobstruindo o caminho para que novos arranjos sejam via-
bilizados” (1993:27). 

Os livros de Neustadt e Skorownek diferem também no formato de 
seus argumentos e na complexidade de suas respectivas teorias.  A de 
Neustadt toma a forma de um manual para praticantes.  Trata-se de um 
estudo do que os presidentes precisam fazer para ter influência, explo-
rando as razões por que presidentes freqüentemente fracassam em tais 
empreendimentos.  Por vezes, o livro de Neustadt aparenta ser um recei-
tuário de como evitar erros.

Não por mera coincidência, alguns autores comparam o livro de 
Neustadt ao Príncipe de Maquiavel.  Como Stephen Wirls apontou, 
Neustadt segue de perto o modelo prescritivo do pensador florentino, 
empregando a realidade inerente ao poder para educar a opinião pública e 
a comunidade profissional sobre os fins, os meios e as qualidades pessoais 
de líderes (WIRLS, 1993: 461).

Por trás da uma aparente falta de sistematização, o livro de Neustadt apre-
senta um marco teórico com o qual pesquisadores podem melhor compre-
ender aquele ramo do governo e as dificuldades que seus ocupantes têm para 
exercer uma influência sem restrições na formulação de políticas públicas.

Em sua essência, a teoria de Neustadt postula que um presidente ad-
quire influência a partir de três fontes básicas.  Primeiro, conta com as 
vantagens de barganha associadas ao status e à autoridade do cargo.  Entre 
outras, são vantagens do presidente a prerrogativa do veto à legislação 
aprovada pelo Poder Legislativo, a elaboração do orçamento da União e a 
nomeação para diversos cargos na administração pública.  Além disso, o 
próprio potencial de ação futura de um presidente assegura-lhe vantagens 
comparativas no cenário político.  Como Neustadt afirma, “o que fizer 
amanhã pode definir a vantagem de hoje” (2008: 67).  Contudo, ressalve-
-se que as vantagens associadas ao cargo de presidente são contrabalança-
das pelas vantagens de outros atores políticos.

Em segundo lugar, um presidente também conta com a reputação 
profissional de que desfruta junto ao público atento ao jogo da política.  
Para Neustadt, as vantagens de barganha de um presidente aumentam ou 
diminuem de acordo com o que os outros pensam dele. Nas palavras de 
Neustadt, “a reputação, por si só, não convence, mas pode tornar a persu-
asão mais fácil, ou mais difícil, ou impossível” (2008: 98). 
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Por fim, constituem vantagens de barganha o prestígio público que 
um presidente detém junto ao público não atento.  Neustadt operaciona-
liza sua variável de prestígio público com dados referentes à popularidade 
presidencial e ao nível de satisfação da população com o desempenho do 
presidente, mensurado em pesquisas de opinião pública.  Considerando-
-se que os atores no jogo político prestam atenção no status de um presi-
dente perante seu eleitorado, o prestígio público de um presidente torna-
-se uma importante fonte de influência.  

Os presidentes que buscam maximizar seu poder empregam um com-
posto desses três tipos de vantagens básicas para melhorar sua influência 
pessoal e, ao fazê-lo, aumentam a vitalidade e a energia do próprio ramo 
executivo do governo. Franklin Roosevelt é, na visão de Neustadt, o mo-
delo de presidente que maximizou o poder, e o histórico desempenho de 
sua presidência é usado como base de comparação para todos os presiden-
tes norte-americanos subseqüentes.

Segundo a teoria de Neustadt, o próprio presidente afeta o fluxo de 
poder derivado das fontes básicas.  Suas escolhas do que diz e faz, e de 
como e quando o diz e faz, constituem seus meios de conservar e explorar 
as fontes de poder. As mesmas escolhas podem, contudo, transformar-se 
em meios com os quais ele dissipa seu poder (NEUSTADT, 2008: 215).

A partir do alicerce construído por Neustadt, Skowronek produziu 
uma teoria alternativa.  Primeiro, rejeitou a perspectiva “Neustadtiana” 
de que os presidentes enfrentam desafios semelhantes com poderes se-
melhantes, mas com diferentes habilidades individuais.  Ao contrário, ele 
propôs que os desafios enfrentados pelos presidentes são moldados pelos 
contextos políticos que eles herdam de administrações anteriores.( SKO-
WRONEK, 1993: 28).

Além disso, Skowronek identificou três tendências que afetam a po-
lítica da liderança presidencial.  Em primeiro lugar, há uma tendência 
de ruptura política, caracterizada pelo imperativo institucional que leva 
os presidentes a tentarem deixar sua marca própria no exercício de seus 
poderes.  Em segundo lugar, há uma tendência recorrente de descobertas, 
fragmentação e colapso, presentes no exercício da presidência, realçada 
pelo engajamento de presidentes no repúdio ou na articulação de um 
regime.  Em terceiro lugar, há uma tendência emergente de expansão de 
recursos e responsabilidades da governança.  Quando agem, os presiden-
tes se engajam em vários ordenamentos institucionais simultaneamente.  
As diferentes tendências constituem precisamente tais ordenamentos ins-
titucionais.
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A existência desses ordenamentos levou Skowronek a comparar os 
presidentes de acordo com princípios de ordenamento, ao invés de usar 
esquemas de periodização tradicionais.  O resultado é uma seqüência de 
ciclos presidenciais, que acontecem no âmbito do que Skowronek cha-
mou de “tempo político”.  O termo é definido pelo autor como “o meio 
histórico através do qual as estruturas de poder se repetem” (SKOWRO-
NEK, 1993: 30).

As tendências recorrentes, ou ciclos que acontecem no contexto do 
“tempo político”, produzem uma tipologia de autoridade presidencial ba-
seada na postura dos presidentes relativa aos regimes pré-estabelecidos e 
a sua durabilidade.  A política presidencial, portanto, apresentaria quatro 
tipos: de reconstrução, quando presidentes se opõem a regimes vulne-
ráveis; de prevenção, quando se opõem a regimes fortes; de disjunção, 
quando estão associados a regimes vulneráveis; e de articulação, quando 
associados a regimes fortes (SKOWRONEK, 1993: 36-45).

Os Presidentes e o Sistema Político nos Estados Unidos da América

Tanto Neustadt quanto Skowronek oferecem modelos para explicar 
as dificuldades, os desafios, os sucessos e os fracassos dos presidentes na 
busca pela liderança do sistema político.  Mas como esses modelos se 
comportam frente à evidência empírica e como mantêm seu poder expli-
cativo diante da passagem do tempo?

A teoria de poder presidencial de Neustadt serviu para revelar as nu-
anças das presidências dos meados do século XX, mas sua aplicação ficou 
mais problemática em períodos subseqüentes.  As presidências de Lyndon 
Johnson e de Richard Nixon, por exemplo, simplesmente não se encai-
xam nos preceitos da teoria “Neustadtiana”.  Esses presidentes seguiram 
todas as prescrições da teoria original e mesmo assim, por diferentes ra-
zões, suas presidências fracassaram.

O presidente Johnson tinha incomparável experiência na formulação 
de políticas, desfrutava de grande prestígio junto aos públicos atentos e 
a grande margem de votos que recebeu em sua eleição confirmava seu 
prestígio junto ao público não atento.  Por que, então, ele não obteve 
êxito como presidente?  Para Neustadt, Johnson escolheu não arriscar 
seu programa legislativo com uma guerra, mas, ao mesmo tempo, optou 
pela guerra, encenando, assim, uma política de dissimulação. Na realida-
de, ele fez uma aposta. Conhecedor profundo das forças armadas norte-
-americanas, Johnson considerou aquela uma boa aposta.  Entretanto, 
tratava-se de uma aposta na psicologia vietnamita sobre a qual ele nada 



20 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014

conhecia.  Acabou hipotecando seu prestígio ao regime do Vietnam e 
sofreu as conseqüências.

Da mesma forma, as explicações de Neustadt para o quebra-cabeça 
representado pela presidência de Richard Nixon e para o desvio daquele 
caso com relação a sua teoria concentram-se nos julgamentos suposta-
mente equivocados feitos pelo presidente.  Segundo Neustadt, Nixon era 
inábil com relação a um aspecto chave do poder, isto é, saber em quem 
confiar.  Do início ao fim do caso Watergate, Nixon escolheu alternativas 
de ação que se mostraram inviáveis.

Os dois casos demonstram que, para Neustadt, as habilidades indivi-
duais dos presidentes constituíam a variável determinante de sucesso ou 
fracasso de uma presidência.

Reagan, por sua vez, é uma aberração para o modelo teórico de Neus-
tadt. Segundo tal modelo, todas as características daquela presidência le-
variam -na ao fracasso.  Contudo, não somente Reagan conseguiu um 
segundo mandato presidencial, como também deixou o cargo como um 
dos mais populares presidentes de história norte-americana até então.  
Como explicou Neustadt o sucesso de Reagan?  Televisão e compromisso 
político foram suas respostas.

Para o autor, Reagan protagonizou a primeira presidência midiática dos 
Estados Unidos (NEUSTADT, 2008:363).  Tínhamos aqui um presidente 
com extraordinária experiência nos meios de comunicação de massa, expe-
riência adquirida em carreiras prévias como ator e como porta-voz na tele-
visão.  Por sua vez, a agenda presidencial de Reagan havia sido colocada nas 
mãos de assessores de comunicação, responsáveis pelas relações do governo 
com a mídia.  Ou seja, a comunicação tinha precedência sobre quaisquer 
outras considerações durante a Administração  Reagan.  Além disso, suas 
realizações enquanto presidente ligavam-se a compromissos anteriores que 
trouxe consigo para a presidência.  Enquanto outros presidentes incorpora-
vam compromissos no transcorrer de suas administrações, experimentando 
o impacto de eventos correntes nas suas intenções iniciais, Reagan assumiu 
o cargo com compromissos inalteráveis.  Para Neustadt, os compromissos 
de Reagan não “eram extraídos a partir de eventos, mas sim de convicções 
anteriores” (NEUSTADT, 2008: 373).

A reação de Neustadt ao fato de seu modelo teórico não explicar satis-
fatoriamente o desempenho de tais presidentes foi, basicamente, alterar 
as premissas de sua teoria original, incorporando a ela novos desenvolvi-
mentos do sistema político.  Em sua primeira reavaliação adicionou seis 
novos fatores que poderiam afetar a busca pelo poder presidencial no final 
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do século XX, destacando-se, entre eles, a legitimidade, as mudanças no 
ambiente político e a institucionalização da presidência.

O caso do Presidente Richard Nixon forçou Neustadt a considerar a 
credibilidade como uma importante variável para reavaliar a presidência 
de Harry Truman e explicar o fracasso da presidência de Ford após o per-
dão concedido a Nixon pelo episódio do Watergate.  Para Neustadt, en-
tretanto, as alterações no modelo não implicavam uma rejeição dos seus 
preceitos básicos.  Segundo ele, o presidente ainda teria que compartilhar 
a autoridade com outros atores do sistema político, pois não estava livre 
para governar por simples comando.  A persuasão, a despeito de qualquer 
mudança no ambiente político, continuaria a ser, para ele, a marca do 
poder presidencial (NEUSTADT, 2008: 372).

E quanto à teoria de Skowronek?  Encontra respaldo na evidência empí-
rica? Os casos que ele emprega para ilustrar a teoria encaixam-se em seu es-
quema teórico.  Mais importante é que sua análise das presidências que com-
prometeram o modelo de Neustadt apresenta-se mais adequada e refinada.

Skowronek retrata Johnson como um inovador ortodoxo, preso na 
teia da política presidencial de articulação.  Democrata histórico que fez 
sua carreira política no legislativo, Johnson assumiu a presidência com a 
promessa de continuar o trabalho de John Kennedy e o legado do New 
Deal do Presidente Roosevelt.  Por essa razão, não podia renegar o regi-
me que permitiu sua ascensão à presidência.  Entretanto, como previa a 
teoria de Skowronek, o sucesso da presidência de Johnson dependia de 
um desempenho que implicasse a destruição da ordem estabelecida.  A 
estratégia de Johnson foi montar um conjunto de iniciativas de natureza 
reconstrutiva dentro de um programa geral voltado a manter intactas as 
formulas antigas do partido e a reafirmar a continuidade (SKOWRO-
NEK, 1993: 331).  Essa estratégia o deixou vulnerável em todas as frentes 
e terminou levando o Partido Democrata a entrar em crise.  Enquanto al-
guns democratas criticavam as iniciativas domésticas de Johnson, como o 
projeto da Grande Sociedade, outros  dirigiam suas críticas a sua política 
externa, em especial ao esforço de guerra.

Skowronek considerou que a presidência de Johnson tornou-se vul-
nerável porque sua autoridade política ficou comprometida pelo grande 
número de compromissos assumidos.  A decisão de Johnson de não con-
correr à reeleição sinalizou sua completa inabilidade de liderar a coalizão 
dos Democratas.  A explicação que Skowronek deu para a renúncia de 
Johnson serve para todos os presidentes que se enquadram na categoria 
de inovadores ortodoxos: a abdicação prematura é a forma de reconciliar 
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os efeitos destrutivos do legado presidencial com as salvaguardas de afir-
mação da ordem permanecente (SKOWRONEK, 1993:43).

Outro exemplo da aplicação do modelo de Skowronek foi sua análise 
da presidência de Jimmy Carter como sendo a de um presidente liderando 
um regime vulnerável no contexto da política de disjunção.  Carter chegou 
à presidência como um estranho à ortodoxia do partido, que concorrera ao 
cargo como candidato desligado do decadente regime do New Deal.

Como a maioria de líderes confrontados com presidências de disjun-
ção, a estratégia de Carter foi apelar para a técnica como meio de imple-
mentar sua rejeição ao regime e, assim, assegurar um lugar na história.  
Para ele, o problema não era o governo, mas sim a burocracia e sua solu-
ção era a reforma administrativa.

Desde o início, Carter encontrou dificuldades para estabelecer sua cre-
dibilidade junto ao público, de uma forma geral.  Sua luta contra os proje-
tos distributivos do Congresso colocou até membros de seu partido contra 
seu governo.  No fim, o escândalo com seu tesoureiro de campanha e a crise 
dos reféns no Irã demonstraram que seu governo era tão indisciplinado 
quanto os que ele tanto criticara durante sua campanha para a presidência.

O Partido Democrata entrou em sua maior crise ao se revoltar contra Car-
ter e suas iniciativas.  As ações de Carter basicamente pavimentaram o caminho 
para o aparecimento de um grande repudiador, Ronald Reagan, e para o co-
meço de uma nova era reconstrutiva, sob os auspícios do Partido Republicano.

Assim como nos casos de Johnson e Carter, a análise que Skowronek faz 
da presidência de Ronald Reagan mostrou-se mais reveladora do que a análise 
feita por Neustadt.  Para Skowronek, Reagan era um presidente reconstrutor 
e um perfeito repudiador do regime anterior.  Com o slogan “o governo não é 
a solução para nossos problemas; o governo é o problema”, Reagan começou 
o assalto às fórmulas antigas.  O sucesso do empreendimento foi tão grande 
que seu legado incluiu a equiparação do conceito de liberalismo à ilegitimida-
de, consolidando a crise de identidade do Partido Democrata.

O problema com a reconstrução efetivada pelo Presidente Reagan, 
segundo Skowronek, foi não ter sido completa.  Reagan não pôde termi-
nar sua tarefa de reconstrução porque os compromissos institucionais do 
regime liberal, embora enfraquecidos, “não foram decididamente deslo-
cados, de forma que os direitos e obrigações criadas pelo regime conti-
nuariam a determinar o âmbito das possibilidades políticas (SKOWRO-
NEK, 1993:428).”  Para Skowronek, o que ele chamou de “definhamento 
de impactos temporais” e de “engrossamento do universo institucional” 
têm tornado mais difícil para os presidentes reconstrutores fixarem sua 
liderança no sistema político (SKOWRONEK, 1993:445). 
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Neste ponto reside a maior limitação da teoria de Skowronek.  A introdu-
ção de alternativas como “impactos temporais” e “engrossamento do universo 
institucional” lembra as modificações feitas por Neustadt à sua teoria original 
com o decorrer do tempo.  Pode até mesmo ser uma forma engenhosa para 
não se alterar um arcabouço teórico.  Pode também ampliar a abrangência da 
teoria.  Entretanto, tal introdução altera a teoria original, deixando-a irreco-
nhecível.  Além disso, dificulta qualquer tentativa de refutação.  É como se 
Skowronek estivesse nos dizendo que sua teoria funcionou para todos os pre-
sidentes dos Estados Unidos até o regime liberal do New Deal e, a partir daí, 
ficou difícil para os presidentes reconstrutores destruírem completamente os 
regimes anteriores. Podem apenas destruí-los em parte.

Considerações Finais

O esquema teórico de Skowronek não deve ser entendido como uma 
rejeição da teoria de Neustadt.  De fato, muito do sucesso da teoria de 
liderança presidencial de Skowronek deve-se ao pioneirismo de Neustadt.  
Sem o último, não haveria o primeiro.  A agenda de pesquisa gerada pelo 
paradigma “Neustadtiano” produziu as condições e o clima intelectual 
para se desbravar novas fronteiras teóricas no estudo da presidência.  A 
teoria de Skowronek tem suas raízes nas idéias de Neustadt.

O livro de Neustadt tem, assim, importância não apenas histórica.  
Trata-se de ponto de partida para qualquer tentativa séria de conhecer as 
complexidades da instituição da  presidência estadunidense.  Como bem 
colocou Cronin, a teoria de Neustadt “rompeu com a ênfase tradicional 
em traços individuais de liderança, com a descrição de tarefas funcionais e 
com a tendência dominante de então de se estudar a presidência somente 
do ponto de vista legal ou constitucional (1979:381-382)”.  Ao invés 
disso, Neustadt concentrou-se no uso do comportamento organizacional 
e administrativo de presidentes como marco para o estudo do que um 
presidente deve fazer para ter influência no sistema político e para expli-
car como e porque os presidentes perdem tal influência com freqüência.

A teoria de Skowronek, por sua vez, diverge da teoria original de Neus-
tadt em premissas básicas.  Primeiro, Skowronek não enxerga diferenças 
entre a política de liderança de presidentes modernos e a de presidentes 
do passado, fenômeno não explorado por Neustadt que se concentra na 
história recente.  Segundo, para Neustadt, os presidentes não mudam o 
sistema político.  Na teoria de Neustadt, o sistema apresenta-se indiferen-
te ao exercício do poder presidencial, premissa não aceita por Skowronek. 

Mas tais diferenças não constituem uma rejeição integral da teoria de 
Neustadt. Trata-se de uma rejeição parcial que não implica a substituição 
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da teoria de Neustadt como paradigma.  Kuhn ficaria surpreso se sou-
besse que, ao invés da substituição de um paradigma por outro, o que se 
tem observado no estudo da presidência é uma profusão de teorias.  Al-
gumas vezes essas teorias se complementam, outras vezes divergem, mas 
nenhuma delas tem assumido a primazia paradigmática ainda ocupada 
pela teoria de Neustadt. 
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