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RES3MO 

Esta disserta貞o tem por objetivo avaliar as conseqencias da implementao主  
UTT%P. R扇fi云ーPout気 Que visa modificar o sistema eleitoral, proporcionalご讐！二no 
BrasiL一  ea ~ado恒O do sistema distrital-misto - mais conhecido como sistema custritai 
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democracia brasileira. Questiona-se, para tanto, se tal reforma aperfei9oa ou nao os 
mecanismos institucionais quanto え  participa o da sociedade no exercl cio da democracia 

も Intencao. tamb6m, analisar como as modifica96es propostas redelinem as estrategias 
tradicionais da competi9乞o poltica por parte da elite dirigente, bem como se estas 
mudancas possibilitam os meios de interven9ao institucional: a ado頭o do voto tacuitativo 
e do voto distritaL como mecanismo de tutela da sociedade, entre outros. Neste senticio 
nrocura-se verificar se tais elementos refor9am a exclusao da cidaclama poittica e 
colaboram no controle governamental de grandes parcelas da sociedade brasileira, que 
estきo a margem do processo de socializa o poltica 

Finalmente, discute-se como esta Reforma Poltica afetaria o sistema politico 
brasileiro, ou, mais especificamente, o subsistema partidario do Estado do Rio Grande do 
Sul Outrossim, almeja-se contextualizar a Reforma Politica proposta dentro de uma 
agenda de reformas de Estado liberalizantes, pois as mesmas permeiam as atuais reformas 
institucionais encontradas no quadro poltico dos pases considerados perifricos, como o 
Bras辻  



ABSTRACT 

This study has intention to evaluate consequences of implementation of a political 
reform which pretends to modify the current brazilian proportional electoral system, ana 
adootion of a double district electoral system based in the gerrnamc custrict system. ii 
intents to verify delineated issues' of this political reform, its impact into tne process or 
democratic consolidation. This will be done at this study that ask its ettectiveness to 
nerfect social participation into democratic system. It analysis and recietine me 
conservatory strategies by the proposal modifications remains as a way to me governing 
elite, allowing institutional interventions with punctual modthcations as acioption or 
facultative vote and district vote, as control mechanism ot the society. I IllS Will permu to 
verify if this issues strengthen the political citizenhood exclusion. Finally, verity flow tnis 
nolitical reform affects the brazilian policy system relating to the party subsystem in state 
破Rio Grande do Sul, trying to contextuahze the liberal structural retorming program mat 
permeate the current institutional reforms inserted in the policy program of that outskirts 
countries as Brazil. 
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I1NTROIYU く】Ao 

A escolha da Reforma Poltica como assunto a ser estudado, baseia-se no fato do tema 

ter adquirido importncia no cenrio politico brasileiro a partir de 1995, quando 

come9aram a ser implementadas as reformas estruturais, que coincidem com o primeiro 

mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

O perodo acima referido, marca o incio de um ciclo de reformas liberali7ntes, 

baseado em ajustes macro-econmicos, politicos e sociais conhecidos, tamb 6m, como 

ajuste neoliberal. Nele, as privatiza96es de ativos pbblicos correspondem s reformas 

econmicas; a flexibiliza をo das leis trabalhistas e a reforma previdenciria como parte das 

reformas sociais e, por自  ltimo, a reforma da legislaao partidria - que e o objeto de nosso 

estudo - faz parte da d ltima prioridade de ajustes que se refere a Reforma Politica. 

A nova legisla 乞o eleitoral, em tramita 乞o no Senado Federal, modifica profundamente 

a legisla o atual, tendo como pontos principais: 1) mudan9a do sistema eleitoral 

proporcional para sistema distrital misto, baseado no modelo da Repblica Federal da 

Alemanha; 2) estabelece a redu9乞o do nmero de partidos no Congresso Nacional (CN); 3) 

altera o financiamento publico de campanhas, de acordo com o tamanho de cada bancada 

no Congresso Nacional; 4) extingue o segundo turno e o voto obrigatrio, adotando o voto 

facultativo; 5) Institui clusula de barreira de acordo com o desempenho eleitoral de cada 

partido; 6) proIbe as coliga96es nas elei96es proporcionais; 7) adota a fidelidade partidaria; 

8) remodela a imunidade parlamentar 



O projeto de reforma eleitoral proposto d muito importante, pois altera as regras 

estabelecidas queles que disputam o Poder (poltico 9,e aos que delegam representa 乞o 

(eleitores); ou seja, regulamentar良  os procedimentos legais e formais, com os quais os 

agentes politicos mobilizaro recursos com o intuito de disputar e conquistar este poder 

A justificativa para a reforma eleitoral proposta pode ser identificada na liga9をo que o 

relator, Senador S6rgio Machado, estabelece entre prosperidade e desenvolvimento 

econmico com a quest乞o da estabilidade poltica e a governabilidade. Para alcanar este 

equilibrio somente a Reforma Politica, nos moldes como est sendo proposta - de acordo 

seu relator~ seria capaz de dotar o Pas de um modelo institucional din含mico e estvel 

' 
E importante compreender neste contexto, de que maneira o projeto de reformula戸o do 

sistema eleitoral brasileiro pode ser sin6nimo de retrocesso, em termos de consolida車o da 

cidadania poltica. Um exemplo emblemtico disso, seria indagar como a flexibiliza9をo de 

um direito social (voto), que passa, ent乞o, a ser facultativo, fortalece o processo 

democrtico? Alguns autores (Lamounier, 1987) sugerem que a consolida9o da 

democracia brasileira, n乞o se completou na conclus乞o do governo da Nova Repblica 

(1985), e tampouco, a transi9豆o se concluiu com a elei9豆o Presidencial de 1989. Outros 

autores (Reis, 2001), preferem afirmar que a prova definitiva dessa transi9ao estara 

efetivamente completa, com a elei9をo de um candidato de esquerda para a Presidencia da 

Repablica. 

O problema de pesquisa nesta disserta9乞o, portanto, esta centrado no estudo da Reforma 

Poltica como instrumento (ou no), de viabiliza9乞o da consolida戸o democrtica. E, 

tambるm, da possibilidade de institucionaliza 乞o da governabilidade sem conflitos mais 

graves de ordem institucional, que possam provocar paralisia decis6ria, causa 

frequentemente apontada como inerente ao sistema eleitoral proporcional vigente 

Pretende-se analisar, tamb6m, se essa reforma contribui ou nao para o aperfei 9oamento 

da representa9乞o politica da sociedade, e qual o seu respectivo impacto na gera車o de 

condi6es polticas que possibilitem a governabilidade, tendo como referncia o 

subsistema partidrio do RS 
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Entre outras medidas, esta sendo proposta no atual texto de Reforma Politica, a 

diminui9乞o do nmero de partidos, a ado9o de dusula de desempenho e a proibi9乞o de 

coliga6es em elei96es proporcionais. Argumenta-se que elas possibilitariam uma condiao 

"sine qua non" de governabilidade e de consolidaao da democracia brasileira, em bases 

s6lidas e duradouras. 

As mudan9as pretendidas 説o profundas e tocam em pontos nevralgicos. Elas 

modificam estruturalmente a legisla9豆o eleitoral, no que se refere s regras da competi9o 

eleitoral, podendo, inclusive, em um segundo momento, alterar o quadro poltico da 

atualidade 

Esta reforma poltico-partidria, independente dos pontos de modifica車o, tem como 

principal virtude, estabelecer um debate sobre os problemas que afetam a 

institucionaliza9ao do sistema partidario brasileiro. Al6m disso, a discuss乞o sobre a 

reforma eleitoral certamente interfere em diversos interesses, pois esta em jogo a 

manuten9乞o ou substitui9乞o dos sistemas de regula9豆o da competi9乞o politico-ideologico 

Em conseqencia, 6 provvel que tanto empresrios quanto trabalhadores, de uma maneira 

geral, sejam solicitados a se posicionar em rela 乞o a mudanas pontuais propostas no 
projeto de Reforma Politica. 

No exemplo desta clivagem de interesses, a classe empresarial - constitutiva de um 

segmento destas foras sociais - identifica no projeto de Reforma Politica um situa9o 

propcia para estabelecer suas reivindica6es e, portanto, considera indispensvel a 

formaao de um ambiente institucional capaz de desenvolver as foras de mercado. De 

acordo com seus pressupostos, consideram a Reforma Poltica o veiculo que faltava para 

estabelecer essas condi96es institucionais. Desta拓rma, 

A gera戸o de coridl戸es capazes de favorecer o crescirnerio da 
econorn加  brasikira no bngo Prazo depende da estabilidade, das 
reformas econ6micas e de um ambiente institucional copaz de garantir o 
respeito aos contratos e ao‘カreito‘たProPriedade e dbum sistemadb 
decisうes poi加casグcaz, que garanta α adequada moderniza o do Pas 
e o . funcionamento pleno da economia de mercado. (Documento 
CNL1998:58) 
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Da mesma maneira que a classe empresarial manifesta-se favorvel え  s reformas, 

quest く na-se quais aspectos da Re釦rma Poltica, proposta pelos partidos de sustenta o do 

governo Federal, garantiriam a governabilidade gerando, consequentemente, maior 

agilidade e eficacia no processo decis6rio? De acordo com o projeto em tramita9ao e 

apoiado em grande parte pelos partidos no Congresso Nacional (CN), a ado9ao do sistema 

distrital misto garantiria a conquista deste objetivo, alem do que, segundo argumenta o 

dos defensores da reforma, possibilitaria a elei頭o de parlamentares mais identificados com 

o dia-a-dia dos seus eleitores, impedindo o enfraquecimento das siglas partidrias, ao 

mesmo tempo que reservaria espa9o para candidaturas proporcionais (Machado, 1999:4-6) 

No entendimento do relator do projeto, estaria viabilizada, atrav6s da lista proporcional, 

a representa9乞o dos partidos minoritarios que n乞o conseguissem se eleger pelo sistema 

distrital. Entretanto, cabe salientar que as caractersticas do sistema distrital o tornam 

adequado a forma o de maiorias parlamentares consistentes em sistemas politicos 

parlamentaristas, for9ando a ado9ao de um modelo bipartidrio que possibilite maior 

governabilidade, agilidade e efic豆cia nos processos decis6rios. Al6m disso, n乞o seria mais 
adequado a implementa 乞o deste sistema, se fosse mudado o sistema de governo de 

presidencialista para parlamentarista? A ado頭o de um modelo, prprio para um sistema 

parlamentarista, no resultaria numa instabilidade institucional ainda maior, se fosse 

levado em conta que o modelo presidencial brasileiro e muito centralizador? Nesse sentido, 

a reforma j自  no nasceria inviabilizada quanto aos seus objetivos? 

Deve-se considerar, tamb em, que o fio-condutor que permeia a reforma incorpora 

concep96es e categorias id6nticas s aplicadas no campo econ6mico, ou seja, voltadas para 

liberaliza 乞o e euxugamento do mercado politico, de tal forma que se adeque aos 

pressupostos de competitividade, eflciencia, desempenho e qualidade, dados pela economia 

de mercado e que se resumem, exemplarmente, na iddia de que "a atual dinmica scio- 

econmica exige um Parlamen加 capaz庇atender s庇mandas庇 altera6es legislativas, 
deforma gil e eficaz"1. Outrossim, salientando o que foi dito anteriormente a respeito do 

incremento da competi9ao, os empresarios vislumbram a necessidade da 'formado de um 

amnbiente favorvel d competitividade’てCM, 1998), para que seja possvel o andamento e a 
moderniza9豆o das rela6es de mercado 

l Agenda da Indstria (CNllConfedera夢o Nacional da Indstha). 1998 
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Essas reformas s6 podem ser entendidas compreendendo-se a l6gica e o conteado 

das mudan9as que se pretende implementar. Tantく〕 a Re釦mla Poltica, corno a 

administrativa e a desregulamentaao da atividade econmica, atualmente em discusso no 

Brasil, nまo podem ser analisadas isoladamente, como se estivessem desvinculadas uma das 

outras, 瓢〕b o risco de se perder de vista sua amplitude. Isso porque, tais reformas est乞o 

inseridas em uma mesma conjuntura, se interrelacionam e obedecem a uma l6gica que 

defende a necessidade de reformula9ao das institui96es, nas quais est乞o baseadas as atuais 

estruturas da sociedade. Tais reformas orientam-se no sentido de incorporar pressupostos 

da economia de mercado: efici6ncia, estabilidade econ6mica, competitividade e agilidade 

decis6ria, entre Outros.2 

Assim, um dos objetivos deste estudo 6 verificar em que medida a Reforma Politica 

proposta pelo Poder Executivo e apoiada no Congresso Nacional (CN) pela maioria dos 

partidos mais conservadores, contribui (ou no), para o aperfei9oamento da representa頭o 
poltica da sociedade・ qual o seu impacto sobre o sl駐ema partidario e quanto afetar a 

govemabilidade no sistema poltico do Rio Grande do Sul. A indaga9o6 pertinente pois, 

como foi dito, est sendo proposta no atual texto de Reforma Poltica, a diminuio do 

nmero de partidos, a ado9o de cl豆usula de desempenho, a proibi9豆o de coliga6es e a 
extin o do voto obrigat6rio. Essas metas so consideradas imprescindiveis para a 
governabilidade e a consolida 豆o da transi9o democrtica em bases s6lidas e est自veis 

Busca-se, examinar tambem., em que medida a Reforma Poltica proposta pelo governo 
Federal possui um carter desmobilizador e excludente da cidadania polltica, da 
representa9ao e da participa9豆o politica da sociedade 

Outro objetivo a ser analisado e o novo quadro polltico-partidario que poder delinear- 

se no Rio Grande do Sul (RS), caso haja a ado9do do novo sistema eleitoral. Para que se 

possa trabalhar com algumas proje6es possiveis, pro加e-se um provavel cenrio corn base 
em uma simula9豆o referente a s elei96es de 1990, 1994 e 1998, para deputados estaduais e 

2 No documento da CNL estas diretrizes aparecem claramente, ou 刈a a idia manifestad de que o 
Parlamento deva possuir a sensibilidade necessaria para que promova o funcionamento pleno da economia de 
mercado. Esta concep9豆o parece ir ao encontro da compartilliada pelo relator da PEC, que tamb6m salienta 
em unia de suas exposi戸es de motivos, a necessidade de se modernizar o sistema poltico 可ustando-o 一d s 
necessidades do mundo globalizado. on山  as decises devem ser tomadas com eficincia e 
profundidade’二（PEC:1-2) 
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federais do RS, de acordo com as regras do sistema distrital-misto. Esse cenrio poder 

Inく〕strar・  corn precis乞く×os efeitos do豆sterna na釦rma 乞o do quadro poltico do RS 

A hiptese principal deste estudo considera que a proposta de Reforma Poltica, nas 

bases em que se encontra, possui um carter oligrquico, desmobilizador e excludente da 

cidadania poltica, da representa9乞o e da participa9乞o poltica da sociedade 

Decorrente dessa hip6tese, sugere-se que, conhecendo-se as peculiaridades hist6rico- 

estruturais que moldaram a cultura politica da sociedade brasileira, a proposta de Reforma 

Poltica, caso no considere esta especificidade, ser incua quanto aos seus objetivos de 

modernizar a estrutura poltica atual 

Trabalha-se, ainda, com a hiptese de que o texto do atual projeto de Reforma Poltica 

possui um contedo antidemocrtico e fortalecedor da hegemonia das elites polticas 

tradicionais dominantes, ao mesmo tempo que viabiliza a exclusをo de grande parte do 
eleitorado da cidadania politica, com a ado9o do voto facultativo 

Outra hipotese e a de que os deputados estaduais do RS, que apoiam a Reforma Poltica, 

visualizam nela um mecanismo fortalecedor de sua atua9豆o junto s bases eleitorais, com a 
ado雄o do sistema distrital e a no obrigatoriedade do voto, facilitando em fun をo da 

histria do pas, o recrutamento de eleitores mediante a troca de favores pessoais. Este 

fator refora, portanto, o paroquialismo, o clientelismo e a patronagem, tra9os 

caractersticos da poltica patrimonialista e person2lista da cultura poltica brasileir& Al6m 
disso, aqueles politicos que possurem uma votaao mais concentrada sero beneficiados 
de imediato, com a ado9豆o do sistema distrital 

Pretende-se, com base nessas hipoteses, demonstrar que a Reforma Poltica defendida 

faz parte de um ajuste que visa facilitar a ado9ao de medidas liberalizantes, mais 
precisamente, 句ustadas "ds necessidades deste mundo cornpetitivo e g'oるαルαわ， onde as 
decises devem e precisam ser tomadas com eficincia e profundidade (Machado, 1999:1ー  
2)", ao mesmo tempo que exclui politicamente uma grande parcela do eleitorado, com a 
ado憐o do voto facultativo. Nota-se aqui a 遍eia to cara ao ideario neoliberal e do livre 

mercado do conceito de efici6ncia (eficacia) e competitividade, que tambem precisa ser 

incorporada ao sistema poltico. Assim, como diz o relator do projeto, precisa-se 
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Implementar reformas que visam g'mlllだγ a permanencia desta 
estab訪山de e a constri叩do de uma socie山de mais ノ2JSLZ α 
moderniz誓do da vida politica'essencial', e mais adiante prossegue乞  
estabilidade s6 tem vida longa com rりflormas que modernizem as re臨多6es 
produtivas e o fracionamento do Estado; e esta modernizado apoia-se 
numa estrutura institucionaldhdmica, ou seja, da governaM/idade 
(Machado, l 999:1の  

Portanto, esta disserta 豆o pretende contribuir com os estudos sobre os efeitos dos 

sistemas eleitorais como construtos t6cnico-tericos que auxiliam na elabora声o de 

modelos institucionais, sociais e polticos minimamente organizados e consensuahnente 

reconhecidos por seus cidad乞os como capazes de mediar conflitos polticos e sociais 

inerentes qualquer sociedade democrtica 

Parte-se de uma anlise comparativa dos principais sistema eleitorais atualmente 

utilizados em democracias ocidentais, conjugando os estudos referentes a cultura poltica, 

que tem em Almond(1963) e Verba (1972) os princ加ais precursores desta corrente 

analtica. Tais estudos so importantes, pois propiciam o entendimento e a caracteriza頭o 

dos contextos hist6rico-estruturais, que contribuiram e contribuem para a forma事o de 

capital social baseado em um sistema de cren9as e valores, que esto internalizados e s豆o 

compartilhados pelos indivduos, em suas prticas e rela⑩es sociais. E importante, 

tarthm, analisar como os indivduos, de acordo com esta racionalidade, reagem diante de 

um modelo institucional novo (neste caso o impacto da Reforma Poltica sobre a 

racionalidade do eleitor), levando em conta a peculiaridade, no caso brasileiro, da 

resistencia dos individuos na media9ao dos conflitos sociais pelas institui96es polticas, 

principalmente no que se refere aos partidos polticos 

Tambdm buscamos algumas contribui頭es nos estudos oriundos da vertente 

rnstitucionalista, que tem em Huntington (1968) seu principal representante, apesar de 

algumas limita6es explicativas de cunho conservador impostas por esta anlise, que vem 

na mobiliza 乞o social um fator delet6rio para a consolida o democrtica dos pases 

situados na periferia do sistema. Com  base nisso, acredita-se que, no caso brasileiro, ainda 

dpossvel resgatar alguma contribui9乞o conceitual, que possa ajudar na compreenso do 

quadro social, politico e econ6mico brasileiro que ainda se encontra em fase de 

desenvolvimento institucional 
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A utiliza9乞o dos pressupostos das duas vertentes analiticas baseou-se em anlises 

conjunturais do sistema politicく） brasilei氏〕 re紀rentes aos niveis de participa9乞o politica, 

governabilidade, estabilidade institucional, bem como sobre dados3 coletados por alguns 

institutos de pesquisa referentes a essas categorias. As anlises sobre cultura politica 

basearam-se em pesquisas indicativas dos 鳶veis de aceita9ao dos individuos ま，bre a 

confiana dos mesmos na previsibilidade e credibilidade de suas institui如es phblicas e do 

sistema poltico (Latinobar6metro 2001), como capaz de gerar condi戸es de convivncia 
minima em sociedade. 

No desenvolvimento desta面sserta5o foram elaborados 12 mapas com espacializa 乏o e 
distribui戸o da vota戸o dos partidos envolvidos nas elei戸es para deputados estaduais e 

federais nos anos de 1990, 1994 e 1998 em 39 cidades/distritos, O crit6rio para a escolha 

de apenas 39 cidades esta no fato de que cada uma delas apresenta um minimo de 3) mil 

eleitores (Anexo 2, pg. 164) que somados representam, em m6dia, 57% do eleitorado 

gacho e, portanto, sob nosso ponto de vista, fornece uma amostra relativamente 

importante para elaboraao dos cenrios com a vota9乞o distrital 

Em rela えo a simula o com o voto distrital, partiu-se da seguinte configura9をo: no 

sistema distrital-misto, cada eleitor ter direito a efetuar dois votos desvinculados um do 

outro. O primeiro voto ser dado pelo sistema majoritrio ao candidato do distrito; o 

segundo voto ser dado em uma lista, pelo sistema proporcional 

Para que se possa montar o cen自rio com os dois votos (10 e 2。  votos) os dados eleitorais 

foram obtidos com base nas Estatsticas Comparativas do Rio Grande do Sum945-199み  
de Nofl e Trindade (1995) e dos dados eleitorais do TRE/RS. Com  base nesses dados, 

optou-se por verificar em cada municipio/distrito, qual o partido mais votado que, nesta 

anlise, corresponderia ao 10 primeiro voto 

3 Sthre esta referncia ver LATINOI4R(METRO 200], um pnりeto financiado pelo BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), e que tem por finalidade fazer um acompanhamento das mudanas e 
contimtidades da opinio pblica sobre os principais temas polticos, sociais e econmicos. A pesquisa6 
realizada anualmente em 17 Paises da Amrica Latina e caracteriza-se pelo emprego de questionrios 
simples. com  perguntas estveis ao longo dos anos para que se disponha de uma srie de tempo para efeitos 
de comparaao e avaliaao. Entre os temas abordados no Latinobarmetro自  teis neste estudo esto: Economia 
e Comercio IntemacionaI. Democracia, Poltica e Institui96es; Polticas Sociais e Distribui9o de Reilく］a; 
Cuftura Civica. Capital Social e Participa9ao; Temas Conjunturais, entre outros 
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Para a caracteriza9乞o do 2。  segundo voto foram escolhidos os partidos que ficaram em 

segundく〕  lugar em cada municpio/distrito, para efeitos de ilustra9o do 蚊sterna ditritalー  
misto. 

Al6m disso, a estrutura desta disserta9らo consta, na primeira parte, de uma reviso 

bibliogrfica referente aos sistema eleitorais, bem como de fontes secundrias compostas 

de artigos e noticias veiculadas em jornais de circula頭o estadual e nacional, al6m de 

publica96es oriundas sobre o pensamento institucional do setor empresari延  e do 

posicionamento politico dos parlamentares sobre o projeto em tramita9do no Congresso 

Nacional. Inclui, tamb6m, dados estatisticos do TRE-RS, do TSE, referentes aos resultados 

das eleiゆes para a Camara dos Deputados e para a Assembl6ia Legislativa, entre os anos 

de l990, 1994 e l998. 

Na segunda parte, faz-se um balan9o das legisla6es eleitorais que vigoraram no Brasil 

em cada contexto hist6rico, mostrando como o conflito politico era institucionalmente 

administrado pelas oligarquias dominantes na poltica do Pas 

Na terceira parte, trabalha-se com uma anlise comparativa a respeito dos modelos de 

sistemas eleitorais utilizados nas sociedades ocidentais, comparando as vantagens e 

desvantagens dos modelos distritais e proporcionais, e suas variantes 

No quarto capitulo, verifica-se como a simula9豆o com o voto distiital pode demonstrar 

o comportamento eleitoral dos partidos no RS, de acordo com a sua distribui9ao pelos 39 

muthcipio/distritos do Estado. 
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1 CONTEXTUALIZA叫O DA REFORMA POLTICA DENTRO DAS 
REFORMAS ESTRUTURAiS 

Aal頂uise cia Reforma Poltica em tramita9石o llo Senado Federal, deve ser contextualizada 

dentro do momento hist6rico que coincide com a hegemonia, no mundo inteiro, do processo 

de Globaliza9豆o, que passou a ser o leilmofiv das reformas estruturais de inmeros pases 

situados a periferia da economia mundial も importante salientar que o resultado do processo 
institucional oriundo da Constitui9豆o de l988, reflete-se de maneira muito forte no atual 

processo de reformas. Portanto, entender o resultado do ordenamento institucional p6s- 1988 

6primordial para discutir o encaminhamento politico das reformas estruturais, entre as 

quais, a Reforma Politica, tanto em decorrncia das regras politico-institucionais 

estabelecidas pela nova constitui9o (sistema de governo e processo legislativo, por 

exemplo), como pelos dispositivos constitucionais herdados do modelo nacional- 

desenvolvimentista (monopolios estatais estratdgicos como: telecomunica96es, petrleo, 

controle sobre o fluxo do capital estrangeiro, etc)Em sintese, as te釦rmas estruturais 

vieram com o intuito de desregulamentaao ou flexibiliza o dos setores monopolisticos 

estatais, privatiza96es, fim da restri9豆o ao capital estrangeiro, desregulamenta9ao das leis 

trabalhistas e reforma politico-partidaria 

Essas reformas estruturais come9aram a ser implementadas com maior i mpeto a partir de 

diretrizes tra9adas dentro das politicas estabelecidas pelo "Consenso de Washington"4. A 

partir da segunda metade dos anos 80, ocorre o esgotamento do modelo de desenvolvimento 

baseado na substitui車o das importa6es e do acirramento do que se convencionou de 

"ajustes neoliberais", que pregavam o enxugamento das atividades empresariais do Estado e 

4 Encontro realizado em Washington pelo FM!, Banco Mundial, Departamento do Tesouro e Banco Central 
dos EUA, donde foi elaborado um documento com diretrizes para o desenvolvimento econ6mico e social da 
Amdrica Latina. Estas diretrizes eram a redu9含o dos dficits p丘blicos, disciplina fiscal, desregulamezitaao 
econmica e privaliza6es de ativos estatais dentre outros. Da o nome Consenso de Washington. 



o revigoramento do laissez-faue, como o novo paradigma de desenvolvimento para as 

economias perifricas que quisessem se integrar neste modelo de desenvolvimento 

E necessrio levar em conta, tamb6m, que o iderio da nova ordem econ6mica mundial 

est confortavelmente abrigado dentro das prprias elites dirigentes regionais, produゴndo 

em suas sociedades a idia da inevitabilidade hist6rica, que traz embutido em sua proposta, a 

desqualifica9o de qualquer possibilidade de crtica ou oposi鱗o a respeito da doutrina (da 

nova ordem econ6mica mundial) em ascenso. A idia manifesta neste ideario 6 a de uma 

total inevitabilidade dos novos arranjos, e de rendio da velha ordem nacionalista, sob 

pena, das sociedades perifricas que no a adotarem, perderem o trem da hist6ria mais uma 

vez. 

Os anos 80 foram considerados, por muitos analistas, como a d6cada perdida, e os anos 

90 teriam que marcar a retomada do desenvolvimento sustentvel das economias, por isso a 

fora deste processo foi to avassaladora e totalizante que novos conceitos passaram a 

integrar o vocabulario dos pohcy-makers regionais afinados com o centro do poder 

financeiro internacional, e passaram a ser sin6nimos do novo iderio tais como: inser o 

internacional, internacionaliza9乞o da economias nacionais, abertura econ6mica irrestrita etc 
Conforme Diniz (1998), 

ュ く Jpe讐lem a difuso no apenas de argumentos t cmcos. mas 

i-amo警qaewzeamejやタ novos parmetros e valores, dando origem α 
uma :aeoIogia aa些baliza9o com alto poder de contgio e capaz de 
pramぎe’二 um veraaaezro cfloque semdntico, que subverte conceitos e 
signアcaaos. 

Podemos imaginar de acordo com a autora, que o processo de globaliza 乞o em curso 

consegue ou tenta resignificar os valores ticos e sociais, diferenas e crenas que 

estruturam o contrato social de cada sociedade nacional submetida, uniformizando, de forma 

autontaria, os padres culturais, impondo valores e comportamentos que se exigem ser 

universais como um dogma imutavel 

A るnfase destes processos de reformas estruturais girava em um eixo que, basicamente, 

desembocava em duas vertentes distintas que a rigor complementavam-se entre si, quais 

sejam: a) a primeira dessas vertentes tratava de dar um carter de inevitabilidade ao processo 
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de globaliza戸o que acompanha o receiturio neoliberal e considerava os fatores externos 

como uma camisa de fora, da qual nをo haveria como romper, sob pena de retalia をo e 

esgotamento de financiamentos externos por parte da comunidade financeira internacional e, 

portanto, n乞o restaria outra alternativa seno ficar a merc de represalias econ6micas. b) a 

outra vertente, com igual teor redudomsta, argumentava que a soberania dos Estados 

Nacionais estaria imune a inser 乞o globalizante ou s crises financeiras internacionais, como 

se o isolamento, por si s6, fosse suficiente para n乞o sofrer as consequencias das quebras 
5nanceiras 

Na realidade, estas duas interpreta6es pecavam por no dar conta, satisfatoriamente, dos 

processos em andamento. Contudo, elas so complementares uma a outra, no sentido de 

preencherem as lacunas explicativas que, sozinhas, n乞o satisfazem. Um enfoque adequado 

procuraria integrar as duas anlises, pois sabe-se que se os fatores externos n乞o podem ser 
desprezados, e muitas vezes so determinantes, tamb6m e verdade que elas podem ser 

controladas no mbito interno, de maneira plausvel, desde que haja condi96es politlcas para 

isso. Entretanto, do ponto de vista das polticas macroeconmicas adotadas internamente 

aconselhavel lidar de forma criteriosa sobre a conveni6ncia (ou n珂de determinada receita 

dada como universalmente vlida. Acredita-se que h espao para os governos nacionais 

manobrarem com certa autonomia, desde que respeitada as condi96es internas pactuadas 

pela sociedade civil de cada Pais. Neste enfoque, pode-se buscar ajuda em David Held, 
quando ele afirma que 

,, 4EradbEstado Naaodbmodo algum terminoz'. Ainda que o Estado 
iva'ao terntorial tenha declinado.'preciso o加er'ar que esse'um 
Processo desl即‘αl e em メparticular restrito aく7 Poder e 如 α1く ance dos 
務todos-Na9do dominantes do ocidente e do lesteゴ召eM1991:l62, 

0 raciocnio implcito a s reformas institucionais esta permeado por uma logica 

econmica, que impe e domina uma agenda de a5es governamentais, das quais n乞o 
permite qua haja espa9o para a ado戸o de outras alternativas, refor9ando assim, a idia da 

inevitabilidade ou inexorabilidade destes ajustes macroecon6micos. Entretanto, a 

globaliza車o econmica e, por conseguinte, as reformas estruturais nきo so inevitaveis como 
querem fazer entender. Isto porque ela n豆o esta atrelada unicamente a uma lgica 

econ6mica, possuindo tamb6m uma l6gica poltica 
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Desta maneira,d preciso reavaliar e definir os aspectos polticos, juntamente com os 

aspectos econmicos, como determinantes das polticas pblicas, e considerar que estas 

escolhas econmicas s乞o op96es polticas de elites cosmopolitas antes de mais nada 

independentemente dos padres internacionais, as escolhas de politica macroeconmica 

interna so resultados de polticas conscientemente escolhidas dentre as existentes. A elite 

dirigente 6 formada por agentes sociais criteriosamente recrutados dentro de um perfil pr- 

estabelecido. Ou seja, sao agentes polticos com forma9ao intelectual dentro de organismos 

internacionais, e que em seus p誠ses, procuram aplicar seu "modus operandi e modus 

vi vendi '二  dentro dos padres internacionais econ6micos hoje vigentes. Este recrutamento 

nod feito aleatoriamente como se imagina; ao contrrio, so resultados de escolhas da elite 

governante. 

Desta forma, "na negociado e implementa 】do de programas de ajuste, α comunidade- 

chave‘た teor transnacionaノ  ' constiti読た ‘た eaフ,zomistas treinados izas universidaたS 

americanas ou europias, que tendem α adquirir grande influencia como mentores das 

reformas e programas de estabilizado"(Diniz, apud Kahier, 1992:12の瓦 ainda, "Muitos 

‘たsses economistas integraram durante algum tempo o staがde agncias multilateraLs 

como o るanco 凡イle o banco Min或allevando para seus pases庇 ongem orienta6es 

qfinadas com o pensamento cannico nos crculos internacionais "(Diniz, apud Nelson, 

1990, 330-3 1) 

Para o entendimento deste raciocinio, toma-se importante um detalhamento da 

perspectiva hist6rica para a compreens乞o da ordem institucional autocrtica. Diniz (1995), 

enfaliza que o descr6dito das institui96es pblicas nada mais e do que herana das 

especificidades de constitui車o do Estado brasileiro e seus conflitos, resultantes do modelo 

historicamente construdo, que hipertrofia o Executivo com poderes, 11imperias ", no qual 

as decis6es caracterizam-se, predominantemente, pela falta de transparncia, por parte de 

uma elite dirigente encastelada na alta burocracia do Estado. Por conseq蛇ncia, o 

Legislativo, al6m de ser visto como uma institui頭o inoperante pela opinio pbblica,, sofre 

com o desprestigio de ter suas fun96es reduzidas a uma mera caixa de ressonncia, 

vinculadaお vontades do Poder Executivo 

Cabe ressaltar ainda que este modelo gobalizante, vem quase que, simultaneamente, 

acompanhado por urn novo regime institucional mais centralizado, ou嶋a, a reorgamuza 加  

ーーー 	UFRGs 
獣bUotoca SetoriaI de Cincias Sociais e Hum3nidado 
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de um novo pacto intra-elites que, no caso brasileiro, caracteriza-se pela gradativa extin えo 

da fun o legislativa e fiscalizadora do Legislativo, que pode ser facilmente verificada pelo 

predominio absoluto das Medidas Provis6rias, na supress乞o de direitos de minoria, como o 

fim do Colgio de Lideres e dos DVS (destaques de vota o em separado), pelo sistemdtico 

descumprimento do regimento interno e peね inviabilizaao de qualquer iniciativa 
legislativa, atravs da obstru車o do funcionamento das Comiss6es. O processo legislativo 

tem o controle total do Executivo, pois com 470 dias de governo, o presidente da Repblica 

移havia editado e reeditado mais de 559 Medidas Provisrias 

O resultado pode ser expresso em nmeros: desde a posse do Fernando Henrique 

Cardoso, em Janeiro de 1995, foram apresentadas pelo Executivo 200 projetos de lei e 

emendas constitucionais. Dessas, o governo conseguiu aprovar 62 ou (31%), enquanto que 

o Congresso Nacional (CN), com 4762 projetos, aprovou apenas 110 ou (2,3%). No que diz 

respeito s emendas constitucionais, o Executivo apresentou 24 propostas obtendo e xito em 

8 delas (3 3%), nos 心  ltimos 3 anos. Em compara o aos parlamentares, a despropor oe 

ainda maior, ou seja, das 540 propostas, apenas trs ou (0,55%) foram aprovadas. (Folha de 

So Paulo, 1996) 

Um exemplo deste aumento do poder de legislar pelo executivo pode ser exemplificado 

pelo excessivo uso de Medidas Provisorias (MP) em compara戸o com os decretos-lei que 

eram usados pelo Regime Militar. A Constituigo de 1988, com o intuito de criar um 

instrumento mais apropriado a democracia, estabeleceu a Medida Provisoria que seria um 

instrumento a ser votado pelo Congresso, mas que acabou tendo sua finalidade distorcida, 

pois tem sido usada indiscriminadamente pdo Executivo, para legislar em todas as reas 

possveis e, com isso, entulhar a pauta legislativa com o acmulo de MPs a serem vistas 

A medida provisoria transformou-se em um decreto-lei hipertroflado. No quadro abaixo 

podemos comparar o uso de Medidas Provisrias (MPs) pelos quatro u ltimos presidentes da 
RepIblica. 
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Quadra I 

Quadro Comparativo do uso de Medidas Provis6rias (MP's) 
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Jose 
Sarney 

Fernando- - 	 I Itamar 
し0駐er I rranC0 

Fernando 	Total 
Henrique 

(1995) 
Nmero de MP's editadas 

e reeditadas  
Nmero de Decretos-lei 

Total 	 523 159 I 416 
Font: Diciz apud (W.G一Santos, 1996: lO); Diniz (1995a:395-6) 
Kmimero de 450 MP's直z respeito apenas ao ano de 1995. 

A argumenta頭o dada pelo Executivo Federal ー  e que 6 um sintoma do esprito 

personalista e voluntarista da elite dirigente brasileira 一 refere-se,幻ustificativa constante 

de que 6 imperativo a agilidade e eficcia na aplica o de medidas governamentais, sem o 

qual a na戸o arriscaria a uma parali誠a decis6ria e governament加  O Parlamento acaba 

sendo visto, pelo Executivo, como obst豆culo e um sin6nimo de morosidade a aplica車o 

imediata das polticas de administra車o do governo 

A ttica adotada, portanto, 6 de entulhar a agenda do Congresso com Medidas 

Provis6rias, reeditando-as muitas vezes, sem crit6rio, mantendo o Legislativo ocupado, 

enquanto o Executivo adianta-se na implementa9o de suas politicas. De certa maneira, hh 

certeza da inoperncia do Congresso por parte da burocracia governamental, pois tem 

conhecimento de que, mesmo no conseguindo ser apreciada no prazo de 60 dias, ela se 

torna de efeito imediato, seu contedo no "caduca", ou seja, n豆o pode ser rejeitada e seus 
e紀itos, uma vez em vigor, no podem ser anulados 

Por exemplo; o Plano Real, que釦leditado por uma MP, estabelecia a cria95o de uma 

nova moeda, com cambio fixo, com paridade no dlar. Esta MP nunca foi apreciada pelo 

Congresso em prazo habil e foi reeditada inmeras vezes. Imagine-se, hipoteticamente, que, 

mesmo sendo apreciada no prazo legal, o Congresso a recusasse? N乞o haveria como anular 

seus efeitos, pois n豆o h自  como retomar a situa9o anterior. O Parlamento se v numa camisa 

147 159 416 45O* 1172 

376 376 
450 1548 



de fora, e n乞o tem como reverter uma situa をo que jえ  criou rela96es jurdicas, econmicas 

e sociais, com a ado9o do plano econmico. 

O Congresso Nacional (CN) n五o 6 consultado antes que uma medida desse porte seja 

adotada. Isso revela o grau impressionante de discricionaridade de um presidente, que 

efetivamente no necessita do Congresso para governar. O poder 6 tao desptico, sinnimo 

de um Presidencialismo imperial, como bem definiu S6rgio Abranches (1988), que o 

Legi威ativo n豆o tem a minima ingerncia fiscalizat6ria sobre o Executivo. Portanto, existe 

um certo calculo perverso e uma certeza de que as MPs nunca sero rejeitadas, seja pela 

incapacidade de ser analisada em tempo hbil, seja pelo fato de ser reeditada quantas vezes 

forem necessrias. Assim, o Congresso transformou-se em um espa9o opaco, sem fora 

decisria, utilizado para as mais diversas trocas de favores entre parlamentares, que 

negociam verbas para suas bases eleitorais, e o Executivo, que utiliza habilmente sua base 

parlamentar como instrumento de legitima9o de uma prtica politica pouco transparente e 

autoritria. Conforme Diniz (1995:183), 

0 uso irrestrito do poder db decreto, alm虚sso, ao tolher o debate 
pI2blico, impedir a transparncia e restringir a 舞formado‘梅ionivel, 
reduz aindi1 mais o baixo grau de Accountab汝か (responsab沼zado) dos 
atos governamentais. em um sistema Po加cc como o みrasiたiro. 
caracterizado por um teor expressivo ‘たノh碧ilidade institucional. 

A mesma performance baseada na tutela em rela頭o aos atores sociais, atravs de 

戸fticas assistencialistas ou de impacto meramente paliativo se manifestar, tambm, no 

campo poltico, ou seja, o sistema partidrio ficar subordinado s decis6es e interferncias 

do Executivo. Assim, o Estado brasileiro vai pautar sua convivencia com os partidos 

polticos, como se estes fossem ou fizessem parte orgnica da estrutura de seu corpo. Assim, 

a "assimetria 虚  poder degrada as rela6es Executivo-Legislativo, colocando este ltimo α 
reboque das iniciativas do primeiro ” のmhz, 1997:183) 

No caso brasileiro, as reformas estruturais iniciaram-se um pouco mais tarde do que seus 

vizinhos sul-americanos. Este atraso decorrncia das especificidades po'Iticas que o Brasil 

passava, devido ao afastamento de um presidente da Repablica, em 1992. e pelo fracasso da 

reviso constitucional prevista para 1993, atd a elei9o de um candidato em 1994, 

comprometido firmemente em adotar as reformas liberalizantes. Uma vez estabilizado o 
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quadro politico, com o consenso formado em torno da candidatura de Fernando Henrique 

Cardoso, op元云Inく〕 passo foi obter a estabilidade a二く)nfllica atravs dく〕 Plailく〕 ReaL sem o 

qual no seria possivel avanar nas reformas constitucionais. Conquistado o ambiente 

politico e econ6mico necessrio, a principal reforma empreendida pelo governo eleito em 

1994,釦i viabilimr a desregulamenta 乞o indiscrim血ada da economia玩asileira, abrindo-a 

ao mercado internacional, desnacionalizando-a, proporcionando um choque de 

"globaliza悼o" a estrutura econ6mica considerada cartorial, atrasada e ineficiente, herdada 

do modelo nacional遮esenvolvimentista, que vinha desde a era Vargas. Esta mudana de 

eixo pode ser encontrada no discurso de posse do presidente, quando este afirmou que a era 

Vargas havia chegado ao fim. 

As reformas econ6micas liberalizantes tinham o discurso estratgico de colocar o Pals na 

rota dos grandes investimentos internacionais e, como conseq6ncia, dotar o Pas dos 

faniiamentos econmicos modernos para o seu desenvolvimento sustentado. Esse foi o 

discurso emanado pelas elites politicas e empresariais, que se aliaram em um "novo" pacto 

hegem6nico intra-elites, visando garantir a execu9o de uma agenda poltica e econmica 

consensual. E importante destacar, tamb 6m, que as elites empresariais possuiam interesses 

especficos, principalmente no que tange a desestatiza頭o de empresas consideradas 

estLategicas e de grande porte (como, por exemplo, a Telebrs, Embratel, Embraer, Vale do 

Rio Doce), vistas como oportunidades de realiza弾o de grandes neg6cios e lucros, capazes 

de atrair investimentos estrangeiros para financiamento da divida pbblica. Essas 

possibilidades de lucro eram identificadas, tambm, em rela9o a possveis associag6es com 

empresas estrangeiras que, por sua vez, possuiam grande interesse em ingressar em um 

mercado consumidor com mais de 100 milh6es de pessoas 

Em consideraao a isto, acreditamos, tambem, ser oportuno a citaao de Fiori a respeito 

destes processos de reformas neoliberais 

1 J Tdas elas visam rりorar o movimento inicial dos capitais, 
a7rariranao uma imagem externa de co功abiuidade e do solidez inabo幼vel 
do que EdgardBoeninger, consultor doB如co Mim威ai. chamou 麗  um 
enabling economic environment (1982) a certeza de que nem as novas 
γegras econづmicas nem as' decises pol加cas liberaルantes sero 
alternras. Como o que interessa aqui'assegurar os hoフzontesfiihiros dos 
investido res,'aqui tamb勿i que assume enorme importncia ttica α 
直かso de uma imagem de consenso nacional. Por que? Por*pe ek 
suPrime a idia e a Poss坊訪dade de um sistema Politico-parz沼drio 
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αmzetitivo onde a alternncia no戸acレ  pudesse levantar dIvidas sobre α 
con1innidaた db nova estratgia. Nesta PersPectiva'que se deve entender 
oノenmeno cada vez mais generalizado do continuismo e da mekmcolia 
democrtica que reina nestes emerging markets.Por isto, tamb白n. a mId/a 
usa hoje. invariavelmente, uma linguagem ei戸rico e esconde os fatos 
menos auspiciosos do ponto‘た visra dos investたlores externos.Eos 
prprios institutos‘た pesquisa destinados a produzir e d罪ndir dados 
reais sobre a conjuntura deixam de ser informantes confiveis para 
participar deste esforo coletivo de maquiagem nacional Como 
conseq立そncia o que pra um consenso inicial e compreensvel produzido 
Pelo eiダoria dos primeiros res記la'わs, vai sendo substitu毎biior um 
tra加11w庇 e万mina o ativa e consciente 一 pela via do cerceameriro ou 
distor戸bdas informcぞoes 一 de toda α possibilidaた de 卑フosi声 . Neste 
quadro, o prprio dissenso , essencial d vida democrtica, acaba sendo 
desqna町irado corno catastrofisino e vai se tramプ077)10)虹o, nesta guerra de 
sombras e expectativas entre pases e regi6es, numa espcie de moderno 
crime ‘た lesaァ trio 戸blesta nova realidade que transformou, alis, os 
Presidentes destes 子ases numa espcie db caixeiros-viajantes que 
passeiam pelo mundo tentando vender credibilidride de suas prprias 
economias, numa disputa mil/mtrica pela confiana dos analistas de 
risco." (Jose Luis Fiori. Em busca do Dissenso Perdido. 1995) 

Complementando Fiori (1995), Held (1995) parece claro a respeito desses processos de 

en丘aquecimento dos Estado Nacionais"()revelam urn conjunto de for9as que se 

combinam Para limitar α liberdaた ‘た α戸o‘た governos ao tornar menos n功域lS as 

fronteiras da p01加ca dom estica‘ ノ αo alterar o arca加uco JUT婦co e as praticas 

助ninislrativas dos governos e ao obscurecer as linhas de responsabilidade e presta戸ode 

contas dos prprios Estados Nacionais竺  

No que se refere え  Reforma Poltica, que e o ob蝉o deste estudo, ela volta a adquirir 

importncia na agenda politica nacional, logo apos a reelei9豆o (em 1998, no primeiro turno) 

de Fernando Henrique Cardoso e com o esgotamento das reformas econmicas, em virtude 

da grande maioria delas terem sido implementadas em seu primeiro mandato. Alem disso, 

com a proximidade das elei戸es municipais em outubro de 2000, o tema ressurgiu 

evidenciando por parte da elite pa雄ica, o desejo de ado9ao do sistema distrital-misto 

baseado no modelo alemao. Este sistema, de acordo com o discurso emanado pela classe 

poltica, substituiria com "vanic碧ens ", o atual modelo proporcional, tido como ineficiente e 

gerador de distor6es na representa 乞o parlamentar, causa da paralisia institucional e 

governamental 
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Nesta perspectiva hist6rica, a Reforma Poltica adquire importncia, pois se enquadra 

dentcく〕  dos pres双］postos de 旦exibiliza 乞o de direitos sociais e politicos pregadく・spdas 

politicas neoliberais do "Consenso de Washington". Alicerada nas reformas ja 

implementadas d que se basear a argumenta o, com objetivo de demonstrar o provvel 

retrocesso democr合tico que compe estas reformas e, neste caso, a Reforma Poltica no 

foge s mesmas especificidades das outras reformas. 

Com base no discurso de que s5 com uma ampla Reforma Poltica seria viabilizada a 

saida da crise poltica e econ6mica, grande parte dos setores ligados ao empresariado e え  
classe dirigente, mostra-se favorvel a substitui車o do sistema proporcional pelo disti 	italー  
mist 〉一 Anteriormente, notava-se a constru9o da idia da inevitabilidade desta reforma, 

impossibilitando uma discusso mais aprofundada a respeito da conveni6ncia ou n乞o da 
mudana do sistema eleitoral, em detrimento do aperfei9oamento do modelo que j豆  vigora, 
ha dcadas, no Pas. As propostas que comp6em a Reforma Poltica, como a adoo do 

sistema distrital, a desobrigatoriedade do voto, o fim das coliga加es nas elei加es 
proporcionais, extin9きo do segundo turno nas e!晦6es Estaduais e municipais, mostram, 

com alguma margem de certeza, de que se trata de uma reforma extremamente excludente, 
do ponto de豆sta da ddadania politica 

Por exemplo, uma das propostas que parecem ir de encontro ao incremento da 
participa頭o politic久 6a ado9瓦o do voto facultativo que, em戸ncipio, representa a exclus瓦o 
de milhes de eleitores do processo poltico, alm de possibilitar a concentra9o das 
decisうes polticas importantes nas m乞os de poucos eleitores, ja que a pr-disposio da 
maioria dos indivduos 6 descreditar da a 豆o politica, associando-a (e muitas vezes com 

razo), freqentemente a prtica da corrup9o e da politicagem. Considerando-se qac os 
processos hist6ricos que marcaram as conquistas sociais e a amplia9o do sufrgio foram 

pautados pela moderniza9えo e complexifica9をo das estruturas societais, podemos afirmar 

que estamos vivendo um perodo de refluxo destas conquistas, se considerar que a 
flexibiliza 豆o destes e de outros direitos, vem no vrtice das prioridades das reformas 

estruturais. Assim, est-se diante de uma Reforma Poltica que, como as outras reformas 
estruturais, obedece a estes戸ncpios fie惑bilizadores e exciudentes, caractersticos do final 

de sculo. A Reforma Politica pode ser entendida como uma privatiza9ao da cida.dania 

poltica,a medida que s6 uma pequena parcela da popula車o se prestar a comparecer a s 
umaS. 
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Aldm disso, a veem6ncia na defesa da mudana do sistema eleitoral baseia-se no intuito 

de dar sustenta9哀o a um arcabouo institucional moderno para que tく〕das as outras reぬmias 

possam vingar com e xito. O condicionamento do sucesso de uma reforma a outra6 

indispensvel para a conquista da estabilidade politica e econ6mica e, portanto, deve ser 

prorizada dentro da agenda poltica nacional, e est dentro da constru 乞o da idia da 

inevitabilidade. 

Vislumbra-se, tamb6m, em qual medida se pode trabalhar com a idia de excluso da 

cidadania politica, com a ado車o de alguns pontos desta reforma, como por exemplo: a 

ado9o do voto distrital e a desobrigatoriedade do voto. Se se trabalhar em uma perspectiva 

dentro dos preceitos da democracia liberal clssica, no h nenhum problema nestas 

modifica6es, pois quanto mais liberdade, melhor para a livre manifesta o da vontade do 

demos Mas, se Rn2lisado por outro prisma, pode-se questionar at6 que ponto no estaramos 

perdendo de vista a sua forma e o seu contebdo, ou qual a visao estrat6gica que a 

personifica. Estas mudan9as so op戸es politicas perfeitamente relevantes. Deve-se salientar 

que as inten6es do legislador podem ser positivas, por acreditar que essas mudanas fazem 

parte de sua visao de mundo e da forma como ele visualiza o bem comum. No entanto, se 

for levado em conta uma analise longitudinal e comparativa da hist6ria brasileira, tendo a 

acuidade de perceber que os momentos de esgotamento poltico sempre vieram 

acompanhados de mudan9as institucionais vindas do alto, pode-se levantar a hiptese de que 

as elites, ao sentirem-se acuadas ou percebendo a mdio ou longo prazo uma possIvel 

denく〕ta,I)ro加em mudan9as nく〕 regirne ou Ilo 駐sterna dettor醜 com o Intuitく） de se 

manterem no poder. Exemplo desta preocupa o presente entre a elite poltica, est na 

constante reformula頭o da legisla9豆o eleitoral em v6speras de elei戸es, adaptando-aa 

con3irntura poltica sempre que lhes seja mais favorvel. A hist6ria das legisla6es eleitorais 

no Brasil, possui um componente que nao pode ser desconsiderado, que 6 o casuismo de 

quem det6m o poder pala alterar a legisla o 

Outrossim, a contemporaneidade da proposi戸o deste projeto de Reforma Poltica vem 
dentro de um "pacot乞o" de reformas que tamb6m est豆o sendo aplicados em outros pases., e a 

vaim'tgem disto 6 que se pode efetuar um estudo comparativo, no sentido de ver迅car quais 

os efeitos gerados nas sociedades que adotaram as politicas de reforma neoliberal. Com  base 
nesta compara車o 6 possivel determinar com certo grau de certeza que, na maioria dos casos, 
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essas reformas causaram grandes estragos no tecido social, provocando o acirramento dos 

conflitos sociais que jえ  no s乞o escassos. 

O argumento segundo o qual se associa instabiliiiade poltica ou paralisia decis6ria a falta 

de reformas estruturais, pode ser evidenciado tamb6m pela necessidade de se 誠canar as 
condiゆes necessrias para o perfeito funcionamento das foras de mercado, bem como da 
livre concorrncia aliada さ  liberaliza えo do mercado poltico. No caso brasileiro, portanto, 
existe uma dificuldade em se delimitar ou definir um coz加nto de normas que proporcione 
maior previsibilidade das regras dく） jogo p0逢tco お demandas das 釦r9as sociais, de tal 
forma que estas passem pela mediaao do sistema partid合i加 No havendo tais condies, o 

sistema rapidamente satura-se, comprometendo os esforos ainda incipientes de 

consolidaao das institui6es polticas 

O contradit6rio desta afirma o,6 de que n気o 6 a falta de reformas que gera a 
instabilidade politica e, sim, a sua constante reformula頭o, que n豆o deixa espa9o para a 
estabiliza9乞o e assimila9豆o das regras do jogo institucional pelos agentes econ6micos, 
sociais e polticos. Esses agentes sociais no possuem a minima confian9a nas regras do 
jogo, pois elas esto sempre sendo reformuladas com a partida em movimento. Esses 

agentes sociais apostam na instabilidade por causa disso, e no por outro motivo. A 

estabilidade da regras jurdicas, econmicas e polticas 6 de fundamental importancia para a 
institucional iza車o e internaliza o de uma idia de coletividade e de convvio em 
sociedade. 

Freq'entemente, a pauta da trrnsi9ao poltica brasileira desde a redemocratiza9らo pode 
ser caracterizada por um hiper-γびrmismo insti/zicionaP como bem definiu Tavares （】998) 
Este hiper-reformismo institucional reflete-se na insist6ncia com que as elites po鏡icas 
brasileiras justificam a necessidade da ado車o de uma agenda reformista. Alem de serem as 
res弾）nsveis pela transi9瓦o, salientam que a governabilidade almejada e a volta de um ciclo 

de desenvolvimento poltico e econ6mico estvel, s6 ser possivel com a ado9o 
"consensual" da referida agenda. Esta 珂 a maneira encontrada, pelas elites dirigentes 
nacionais, de proporem novos arranjos politicos pelo alto, como saida vivel para a crise de 

つ Este termo usado por Tavares em sua obra. Reforma Poltica e Retrocesso Democrtico. 1998, expressa bem 
como telll誠do a transi 9各o poltica bras】eira nestes h timos 15 anos. 
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governabilidade gerada pelos insucessos das polticas econmicas adotadas, desde ento 

Esta agenda reformista precisa estar concatenada corn a realidade que se quer modificar, 

pois do contrrio, nao passara de mero casuismo, ou画a, tera um conteildo antidemocrtico 

Este hiper-reformismo 6 a causa mais visivel da instabilidade das regras do jogo 

' 
E importante destacar que a plataforma de todo sistema institucional e desenhada para 

oferecer a sociedade os mecanismos que confiram, ao longo do tempo, estabilidade poltica, 

governabilidade e a previsibilidade das a6es institucionais, al6m de gerar nos individuos a 

confian9a nas institui戸es como 自  rbitros do contrato social. O sistema poltico que oferece 

debilmente estes dois pressupostos, coloca em risco a coeso social, bem como a integridade 

do sistema e a previsibilidade das normas sociais. Esta deficiencia 6 o embr弧（>do 

acirramento dos conflitos e do aumento do individualismo, prprio de sociedades com baixo 

nvel de血stitucionaliza o 

Estabilidade politica n乞o tem urn fim em si mesmo. E urn conceito que se resignifica ao 

longo do tempo de acordo com a conjuntura hist6rica que vive determinada sociedade 

Possuir estabilidade poltica no e uma quest豆o valorativa boa ou ruim e, sim, um indicador 

dentre os in立meros indicadores que devem ser considerado, para se poder afirmar que 

determinada sociedade possui ou no estabilidade poltica. Estabilidade poltica pode estar 

associada, por exempb,ao desempenho econmico e え  mobilizaao social ou, na 鋤ta 

destes, rotatividade dos governantes no poder e ao grau de legitimidade do sistema perante 

os individuos. So muitas as variveis que concorrem para esta defini9o. Assim sendo, 

dentre os indicadores que se pode citar com maior segurana, estao os que se referema 

gficcia decisria e a kgitimi尿 de. Deve-se cく)mpreender que estes dois conceitos andam 

em paralelo pois um deriva do outro. Um sistema que seja eficaz e博いi.e que diz respeito 

tomada de decises que tenha uma repercussao social, por parte da elite dirigente, pode 

gerar, perante os membros desta sociedade, a legitimidade. Portanto, um sistema que 

apresente eficcia decisria consegue, em certo grau, obter previsibilidade e leg弧midade 
para suas a6es. Dessa maneira, um sistema politico que propicie satisfatoriamente os 

mecanismos para o equilibrio entre legitimidade e eficacia na resolu9乞o das demandas 

sociais, conseguira arbitrar, de forma aceitavel, os conflitos internos desta sociedade. Destes 

conflitos tem-se que as demandas por maior participa9乞o, podem vir ao encontro do 
aperとi goamento das institui96es democrticas desta mesma sociedade 
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O mapeamento das classifica6es de participa 乞o poltica envolvem um conjunto de 

vari.veis, que vo desde a influncia de aspectos econmicos at a diferencia o de 

participaao autnoma e mobilizada, bem como dos indicadores convencionais e no 

convencionais Gaquero,1981〕  

Nesse aspecto, percebe-se que a defini車o de participa 乞o poltica no pode ser analisada 

sem considerar que em torno de sua classifica頭o existe um nmero considervel de 

variveis que faz diferena quando se defronta com a anlise de processos de consolida o 

democrtica nas sociedades em estudo. Ao analisar o nvel de participa9豆o poltica de 

determinada sociedade,6 necessrio ir na raiz da estrutura o daquele sistema, e em rela9o 

ao que se considera como caracterstico de um processo democrtico e de sua cultura 

politica. Tambm n乞o se pode perder de vista possveis fatores que podem alterar ou 

encobrir a descoberta de mecanismos democrticos ditos "informais", altamente enraizados 

como, por exemplo, o caso do Orcimenio Parlicipativo de Porto Alegre, e que fazem parte 

da cultura politica daquela comu加dade 

' 
E comum, muitas vezes, e mais fcil, ser reducionista e classificar o nvel de 

institucionaliza9豆o de uma democracia, visu目izando apenas o seu calend自rio eleitoral, o 

nvel s6cio-econmico, o grau de mobiliza9をo e a partic加a9をo poltica resultail土es. Detendoー  
se apenas nestas variveis, pode-se incorrer em erros, no percebendo que podem estar 

presentes mecanismos de participa9乞o n豆o convencionais supra-mencionados. A esse 

respeita Baquero (1981), argumenta a dificuldade em se generali72r resultados coletados em 

sociedades desenvolvidas, e transp6-los automaticamente 的uelas sociedades em vias de 

desenvolvimento, sob o risco de formar-se uma imigem inadequada da realidade e証stente, 
Ilく）くIue se re免re aos pmccdune血く）S espcci丘cos internos daquele sistema po逢'co 

Em lda 敏〕 a conceitua 加 de Jegilimidade, pode-se a五i-mlar que e玩 existe, 甲la力do os 

membros de uma sociedade conferem credibilidade a determinado sistema poltico, como 

sendo o mais apto para disciplinar os conflitos e proteger os direitos dos membros desta 

sociedade. Com  base nisso, pode-se afirmar que eficacia decisria e legitimidade so dois 
pr -requisitos vitais para a existencia de estabilidade social 

Da mesma forma que a defini9豆o de estabilidade politica envolve uma s6rie de variveis 

que eく ncorrem para a sua identifica車o, o conceito de gく)vernabilidade envolve o mesmo 
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pressuposto. A estabilidade poltica e governabilidade tamb6m podem cirninhar 

paralelamente ou serem mutuamente exciudentes, dependendo do contexto que se analisa 

Para q ue um sistema possua um nvel minimo de governabilidade, ele precisa ter presente na 

sua gnese, efic言cia decis6ria e legitimidade politica. Um sistema que possua deficiencia 

nestes requisitos apresentara baixa ou nenhuma legitimidade perante seus cidados, 

ocasionando no fiituro a gera車o de conflitos, pois no sero reconhecidos pelos individuos 

como legtimos e eficazes, para a garantia mnima de seus direitos, ou n乞o sero capazes de 

gerar o consenso minimo para a institui 乞o de um contrato social. Segundo a escola 

institucionalista, que tem em Huntington (1968) seu maior expoente, o acirramento das 

reivindica戸es e mobiliza戸es populares por melhorias sociais 6 diretamente proporcional ao 

descrdito das instituiゆes; e a conseq元ncia direta 6 a instabilidade e a ingovernabilidade do 

誠sterna. Seria, por assim dizer, o がor dos mundos, ou s可a, o caos estaria instalado e 

proporcionaria o surgimento de sociedades cada vez mais autoritrias, individualistas e 

carentes de capital social e legitimidade nas血stitui96es pblicas. Para os institucionalistas, 

a mobiliza頭01)0競ica 6 wsta como delet6ria para o 故sterna socialフ cresce em espiral, 

seguindo-se a diminui9o da confian9a dos indivduos nas institui96es de governo e,, por 

tabela, a descrena nos governantes, gerando a diminui9o da capacidade de solu9o de 

problemas dentro de um ciclo vicioso ocasionando instabilidade e rarefa9豆o das rela96es 
sociais. 

C) enfoque dado 良  crise de governabilidade do Estado deve ser entendido h luz da 

incapacidade deste, de gerenciar de maneira adequada os problemas sociais que se 

avolumam de forma preocupante como: o d6ficit social, os altos i ndices de miserabif idade e, 

principalmente, o aprofundamento da distncia entre Estado-sociedade. Dessa forma, a 

discuss豆o sobre os 駐stemas eleitorais, sejam eles, o distrital ou o proporcional, adquirem 

importncia na medida que passam a ser vistos como mecanismos contornadores da crise 

Nohien (1992), argumentando a respeito dos efeitos do sistema proporcional sobre os 

partidos politicos na Am6rica Latina, tenta mostrar que constantemente 6 atribuida ao 

sistema proporcional a incapacidade de gerar maiorias parlamentares coesas e estveis e, 

disto, derivaria a instabilidade do sistema part迫ario e de governo. Na maioria das vezes, 

como salienta Blais/Dion (1990), associa-se a representa9ao proporcional com a 

instabilidade poltica e democrtica. Mas esse no 6 o caso, como se ver mais adiante 
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Fbio Wanderley Reis (1995), ao relatar que a crise insiitucional6 brasileira 

caracterizada pela incapacidade do Estado de prover, de maneira satisfatria e eficaz, os 

procedimentos relativos a constitui9乞o de regras estaveis, flexveis e dinamicas que 

proporcionem o equilibrio necessrio para a resolu9言o de conflitos de interesses que 

convivem e se antagonizam na sociedade, argumenta que a institucionaliza o dessas 
condi戸es, aliada a capacidade das foras partidrias de se tomarem os veculos das 

demandas sociais, oportunizaria a constru頭o de um 証sterna institucional estavel, capaz de 
fazer a media きo entre Estado e sociedade. Assim, 

uma vez equacionadbtalProblema. α 'instirucionalizado do sistema 
子?art滅?7び ter resultadbem P/1響?icfar o atendimento 欧multneo tanto 
dos requisitos da govern功  液dade' quanto 或l necessi山de de 
representatividade e participa戸o. (Reis, l995:1 14 5) 

Entretanto, referindo-se a crise institucional e a alta indisciplina partid豆rias como causas 
da deficincia institucional, verifica-se o seguinte, de acordo com Argelina Cheibub e 

Fernando Limongi7 

O poder legislativo no se constitui em um obstculo d ado 
governamentaたlo Executivo 五苦ta Poss訪i肌ciたfoi e vem sendo removidb 
pelos prprios parlamentares. 

Convm lembrar que a Reforma Politica retorna a agenda politica governamental aps as 

eleies para prefeitos e vereadores, em Outubro de 2000. Todas as foras poiticas 
envolvidas no pleito, vitoriosas ou n乞o, de acordo com seu desempenho, reafirmam a 
importncia de se voltar a discutir a reformula戸o do sistema eleitoral. Um ponto de 
consenso parece unificar o discurso da maioria da dasse poltica, que e o financiamento 

pblico das campanhas eleitorais, e o voto distrital. Todos os partidos com representa戸o no 
Congresso Nacional, desde o PT ao PFL, parecem convictos da necessidade da ado夢o deste 
mecanismo como forma de moralizar as campanhas eleitorais amem7ndo-se a fora do 
poder econ6mico nas elei96es 

6 Esta afinna車o vai ao encontro da defini9豆o de Tavares sobre o nosso hiper-reformismo institucional. ou 
喝a, e a constante altera o das regras institucionais, que gera a iristal斑idade das regras do jogo e no o seu 
f焼taIににjmぐれto, 

/ Lieibib e Limongi, desqualificam hip6tese de que a crise do sistema 阿a oriunda exdusivamente‘】‘>sistema 
panidarlo. em estudo reah7ado llo legis]afivo brasileiro no peziodo p6s-constitui戸ode 1988. 
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LLCaracteristicas dos Sistemas Eleitorais 

Os sistemas eleitorais podem ser entendidos como vetores ou procedimentos de 

converso de votos em cadeiras parlamentares ou cargos governamentais, estando agrupados 

em dois modelos basicos: o majoritirio e o proporcional. O sistema lll可oritrio mais 
conhecido como distrital (o mais lembrado 6 o distrital-misto alemo),d comum em paises 

cujo sistema de governo 6 parlamentarista; e 6 utilizado com o objetivo de formar maiorias 

parlamentares que dem sustenta車o poltica ao governo も considerado, por muitos 
especialistas, como o sistema poltico ideal, que alia duas qualidades imprescindiveis em um 
sistema poltico, quais sejam: a forma 乞o de gabinetes ou governos estveis e a gera鱗o de 
condi戸es de governabilidade. O 誠sterna majoritrio foi oがrneiro a surgir. Est baseado 
sob o principio de que a vontade da maioria dos eleitores 6 a b nica a contar, na distribui車o 
das cadeiras repanidas em distritos. O sistema majoritrio foi o primeiro a surgir, com o 
liberalismo poltico; o 豆sterna proporcional6 o que acompanha a evolu9豆o da moderna 
democracia de massas, com amplia車o do sufrgio universal. De outra maneira, o princpio 
que d a espinha dorsal ao誠sterna proporcional 6 o que procura garantir a perfeita igualdade 
entre voto e ddtor, de maneira que a representa9豆o proporcional seja um espelho e obedea, 
fielmente, s clivagens sociais 

As証皿 o 誠sterna proporcional, que tem na mxima, "um eleitor, um vフto’二 o seu maior 
apelo, 6 considerado como aquele que mais se aproxima da perfeita e avanada democracia 
representativa. 

O sistema proporcional divide-se em dois modelos bsicos: o primeiro, refere-se ao voto 

individual, eventualmente transfervel que se chama sistema de HARE, e o segundo modelo, 
de listas abertas ou fechadas 

Save-se que nenhum sistema eleitor延 seja ele qual for,6 perfeito. Todos apresentam 
algum tipo de problema e depende, exclusivamente, de cada sociedade arcar com os custos 

da escolha de um ou outro. Os eleitores precisam ter acesso a informa車o por parte de suas 
instrtm96es, sejam elas o Congresso Nacional (CN) ou suas institui96es normativas, como a 
Justia Eleitoral, em rela9豆o ao quadro das op⑩es existentes e dos riscos que podem gerar, 
no fhturo, tais escolhas. A informa9乞o, desta forma, passa a ser crucial em uma sociedade 
que deve estar ciente dos custos advindos de determinada op僻o, pois da informa9o precisa 
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depende o individuo para poder votar "corretamente" e, quanto mais deficientes ou 

血completas 負rem estas informa6es, maiores sero os custos para as pessoas com baixo 

nvel cultur叱por conseguinte, maiores serao suas dificuldades de votar independentemente, 

o que ocasiona, em sociedades muito desiguais, o aliciamento e o apadrinhamento de 

eleitores em clientelas a servi9o da patronagem de politicos inescrupulosos 

As op戸es polticas adotadas pelas sociedades por determinada poltica pblica ou, neste 

caso, pelc)sistema eleitor魂 dependem significativamente do contexto histrico, politico e 
social em que est inserido. No se trata aqui de determinismo hist6rico no qual todos os 

acontecimentos esto previamente condicionados pelo passado e, sim, de avaliar a hist(ria 

desias sociedades, para entender a cultura poltica e o comportamento que permeia as 
rela加es sociais e de poder politico 

Portanto, um sistema eleitoral consiste em um co可unto de leis, procedimentos e tcnicas 

que performam o processo eleitoral e que, al6m da representa車o e da participa9乞o politica, 
realiza objetivos estrat6gicos bem delimitados ao que se prope. Al6m disso,, tamb6m 

dependem do nvd de socializa をo poltica que determinada sociedade propicia aos seus 
cidados. De acordo com Tavare蚊1994:17), 

Sisiernas eleitorths so construtos tcfl2co-lns mlciona2s-iegais 
ins tru.nen.talmente suるordinados,‘た  um lado d realiza9do‘た  uma 
conceP夢o partic記と1r鹿representa o pol加ca, e, de outro,d consecudo 
叱prcpositos estratgicos especタ'Icos, concernentes ao sistema partid1rio. 
dCOT/2peIiカo parh域iria pela representciガbparlamentar e pelo governo, 
constitia方o, ao funcionamento,d coerncia,d coeso d estabilidade. 
coniinnldade e d alternncia das governos, ao consenso pbl]co ed 
integraco ‘初sistema poltico. 

Todo sistema eleitoral d pensado e organizado de forma estratgica, de tal maneira 

que produza determinados efeitos sob determinadas condi"es histricas, polticas, sociais 
Tanto isto も  verdadeiro que no s a legisla o eleitoral, mas todo ordenamento juridico- 

institucional de uma naao d elaborado por agentes politicos previamente credenciados pela 
sociedade, atravs do processo de representa o ou delega 乞o do mandato popular~e de 
forma estrategica, de maneira que os resultados obedeam aos clculos de custo-beneficio, 

que externalizam nas leis e nas regras, suas vis6es de mundo e ideologias, que so resultado 
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de um momento hist6rico, que performam uma racionalidade 血strumental, estruturando 
uma cultura poltica onde estao inseridos. De acordo com Tavares (1998:44), 

議o flincionolido rigorlento e os ej鰯綴競sEema real de gei'ernocanregue anteciar oca concreta entre esses 

競競鰻
zo enrente篇meca0-poll鷺7 rnstitucztanto qu綴鴛sitoItura 

Se essas vis6es de mundo so estrat6gicas, nをo o sをo por acaso ou resultado de 
voluntarismos mas, sim, de interesses diversos que perpassam os diversos grupos sociais, em 

constante conflito, mas enquadrados por um ordenamento institucional adequado capaz de 

assimilar e administrar as diferenas Assim, conforme Tavares (1994:34-35), as leis sえo 
feitas "como engenharia Po)加ca, em termos庇 ci)biiわ  ‘た raciona表威ide instrumental e 
estratgica;, objetivwzdoprodztzl, ou evitar, determinados conseq ncias pro vveis" 

' 

E possvel associar o termo racionalidade instrumental, a que se refere o autor de acordo 

com a idia de 'ivrevisibilidade"das a6es dos indivduos. O clculo feito em tomo da 
elabora 哀o de una re釦rma institucional (como 6 o caso da Re釦rma Poltica)ou de um 
ordenamento jurdico qualquer, precisa antecipar ao legislador possiveis cen自rios resultantes 
do emprego de determinado modelo. A dire o escolhida pelo legislador depende de muitas 

variveis, inclusive polticas e econmicas, para no citar os Lobbies que podem influenciar 
de maneira negativa a condu頭o de poi垣cas pas誠veis de provocar um desastre institucional, 
por um lado・ a m6dio ou longo prazo, ou melhorar o funcionamento das in就ltui gesり em 
outro. Isto afeta魂 de forma importante, o c白lculo racional dos individuos em rela oa s 
regras instituIdas. 

Os eleitores, que operam dentro de uma determinada racion話ldade estruturada em uma 
cultura politica, calculam os custos e beneficios advindos do cumprimento do contrato 

social, e obedecem a l6gica da escolha racional, da teoria da a9言o coletiva e agem 
procurando obter o maximo de beneficios possiveis para si, dentro de uma lgica 
individualista e privatista.8 Al6m disso, baseado em uma l6gica utilitarista, o individuo 

. 

8 Sobre este aspecto os estudos de Banfieki (195&S3),sobre o que o autor denominou de~ Familismo Amoral", 
definem como o descrdito por parte dos 加dividuos dos laos de solidariedade fora do nhcleo familiar e a 
zaciona1idade direcionada para uma mxima muito aceita na sociedade brasileira que diz que se deve levar 
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reflete sobre as consequencias do seu comparecimento ou no, s urnas. Se essa ausncia 

indicar um custo muito alto, ele sabe que ser prejudicado, inclusive em rela o ao 

provimento de bens p貢blicos, que podem fazer com que determinada deciso seja 
reconsiderada, como o de ausentar-se de uma elei9まo. Aldm das op戸es individuais de votar 
ou n5o, o individuo estabelece correla6es de reciprocidade quanto ao comportamento 

provvel dos outros individuos, dentro das mesmas condiタ6es de incerteza. 

Os objetivos estratgicos citados anteriormente manifestam-se, por exemplo, dentro da 

classe empresarial que representa um importante segmento de foras sociais e econmicas, 

possuindo um enorme poder de influ6ncia dentro do sistema poltico, pois tem interesse 
especial no que（血 respeito a aprova夢（ OU I可ei95o de leis, projetos ou polticas econ面cas 
que afetem diretamente, de forma positiva ou negativa, a atividade econ6mica e a atividade 

empresarial. Desta maneira, os empres言rios se mobilizam no sentido de pressionar o 
Legislativo e o Executivo a aprovarem medidas que tornem a atividade empresarial mais 

estvel e independente dos humores politicos, que afetam o funcionamento adequado das 
relag6es de mercado. 

z 8emfaodbaフmカ戸es capazes dとノ2WIフrww・ o crescthlei210dci 
economia brasileira no iongo Prazo depende db estabilidade, das reformas 
eco6mcas e de um anめiente 2rjstiEucional caP02 de garantir o Yespeito 
aos contratos e ao 或reito ‘た p ropriedadee‘た um sistema‘た ‘たCおoes 
芦浜ticas eficaz, que garanra α adequada modernizafdo do .1与s e o 
fiencicmamento pleno da economia de mercado. (Documento CNL 1998:58) 

O damor dos empresrios em rela をo え  maior previsibilidade do sistema poltico e das 
decises governamentais no sentido de que elas venham ao encontro das necessidades do 

desempenho econmico, parece ser unnime entre a classe empresarial 

i um temade eleva威1 277り ortiwia Para a comumdade empresari証且  
perrectiva empresarial est as'sociada ao efeito que uma R球7rma 
Poltica 召フde vir ater no aperfeioamento 或l representativi尿udel.．ノ
スssim. e男'aremos concorrendo para a maior Pre砿昇勿肌2bd'edas a戸es de 
governo. melhorando o grau de desempenho das institui9うesl 2幼紐as e, 
finalmente. tornanc初  o Brasil um pcs consolidado econmica e 

vantagem em tudo". As豆m o autor descreve este fen6meno 一 'Procure maximizar as vantagens materiais, 
"te厳ZfcZ, da famlia ,wcたar; parta do pr/ndj'io que todos os outros faro a mesma coisa quairdo agem" 
Para o autor fica clara a op 言o dos血divduos na obten o de um ganho material imediato ou a curto prazo. o 
que leva a crer que h baixo capital social mteragindo nas rela es sociais com a esfera publica. 
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politicamente, asse
g
urando plena confian

ぐa aos rnvestidores internos e
externos9. 

Essa cita9らo sugere o que poderia ser caracterizado como exemplo de um comportamento 

estratgico, pois a e nfase dada pela Agenda ルgislafiva da Jndsfria, deixa clara a 
expectativa dos empres言rios em rela9豆o ao tema da Reforma Poltica, no sentido de queda 

seja irnplementada para que se possa ter maior previsibilidade nas a9es econmicas. O 

mesmo comportamento estratgico tamb6m acontece dentro do segmento da classe 

trabalhadora, que se posiciona contraria a reformas institucionais, que possam gerar perdas 
aos trabalhadores, no que diz respeito a flexibilizag豆o dos破reitos trabalhistas 

Tanta Nohien (1992), quanto Tavares enfatizarn que os efeitos politicos dos sistemas 
eleitorais dependem das estruturas sociais, ou seja, das condi如es institucionais e da cultura 
poitica・ Conforme estes autores, um 皿esmo 証sterna deitoral pode produzir efeitos 

diferentes e inesperados de acordo com o contexto politico, social e econmicoE o que 

lavares chama de efeitos comp6sitos, ou seja, seriam os resultados de sua intera o 
estratgica, em condi戸es de incerteza. Assim o autor define o que sejam efeitos compsitos 

Os季itos dos sistemas eleitorais so矛itos comp6sjtos, isto',季itos 
que resultam 威lCOt?めina液o entre o sistema eleitoral, o sistema de 
!xlrll4bS. o sistema αレgoverna a amstitul戸o- wlf誠ガα oufederatva ー  db 
Esta.α organiza戸0- unicameraル“bicameral - do Poder Legislativo, α 
cultura poltica, a estratijIcaガO e o conflito s6cio-econ6micos, o 
regionaiismo e os demais elementos db S'sたma pa2加co social 

epvssegue, 

乙な eた讐ntos que compemasociedade polltica esto associaゴ95 entre 
とpar relaoes Lie interdependncia . funcional ao mesmo tempo ntima, 
prufwcw e compiexa - o que embora no inviabthze. toma 
ne-cessanamente problem1tico e deficiente o clculo rcicicw1al e 
instrumental db causalidade teleoleica. isto'a crntecme&i pぐケ1jfo7rn 
de efeitos compsitos e dos futuros alternativos noss加isP rirnvcvoiv 
(TAVARES. 1998:23) 

Assin, o grande potenc誠  estratgico gerado pelos sistemas eleitorais resulta da 
possibilidade de viabilizar a representa頭o poltica e a constitu］頭o de governos. Como foi 

9 Ag da Legislativa da indstrialC皿(2000:67-8) 
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dita anteriormentq tく）da reforma institucional d um reflexo do contextく〕 hist6dco, politico e 

Socねlem o qual se vive e, portanto, da ser. um retrato das rela6es sociais do momento 

Por isso, も  relevante entender a cultura poltica de uma sociedade como estruturadora,. e no 

como estruturante dos conflitos politicos. Taagepera e Shugart (1989:234), aproximam-se 

desta idia ao afirmarem estes princpios segundo o qual 

く万 sistemas eleitorais no surgem no vdcl'4mas訂m db debate edb 
んto poltica. Eles refletem a PO仇ica do ten切o de sua cブa‘ガo e so 
mo柳Iados quandoa po/inca nntda de tal maneira que o sistema ee#oral 
passa a ser muito restガtivo.Enquanto duram, os sistemas ekitorois. 加is 
como as constitui うes e outros constrangimentos institucionais, do. forma 
dpollhal. Eles podem αカαr e exercer Presso nas Polticas, e istoPo'た  
fazer diferena. 

l万 sistemas eleitorais Podem vi功IルLlr ou to/herae7re冨500de 
C瓶agens sdcio-polticas relevantes em que se dvideasociedadehノ，  
moderando seu impacto sobre o sis'emna Pol加α） e selecionando-as, de 
modo α limit-las no 4penas em intensidade mas tamb'm em nimsero, 
excluindo da agenda"blica aquelas percebidas como irrelevantes ou 
impertinentes. (TAVARES, 1994:231) 

Alguns pontos da Reforma Politica parecem vir ao encontro desta propo誠cらo da CNT, 

quando comparamos a exposi9豆o de motivos do relator S6rgio Machado (1999), ao 

justificar a ado9吾o de alguns mecanismos que diminuam o nmero de partidos, entre os 

quais, est a clusula de desempenho e a clusula de barreira. A clusula de desempenho 

funciona com o seguinte o princpio: cada partido dever ter um desempenho mdio com 

base nas 3 ou 4 丘  ltimas elei戸es para poder manter seu registro na Justia EleitoraL Em 
rela舜o と  clausula de barreira, ela seria instituida em 5% dos votos vlidos (excludos os 

votos brancos e nulos) distribudos em pelo menos um tero dos col6gios eleitorais com 2% 

dos votos vlidos em cada um deles. Os pequenos partidos de esquerda temem a Reforma 

Poltica, pois acreditam que vo perder representatividade, alm do medo de no 

conseguirem cumprir as regras e acabarem extintos, jd que no p画eta em tramita o n乞o 
existe nenhuma salvaguarda em rela をo a possveis danos que estes partidos (que jA esto 
minimamente consolidadoりpossam sofrer 

Tavares (1998:44) classifica quatro combina6es institucionais possveis de serem 

adotadas em rela o ao sistema eleitoral e de governo りperrlamentarismo majoritrio e 

43 



com bipartidarismo parlamentar; b)parlamentarismo pγ曜'orciona活(a com parlamento 

plur4artidrio, りpresidencialismo majoritirio com bpartidarismo congressual; の  
Presidencialismoproporcionalista comPんnparffiねrismo congressual 

Ele ainda (TAVARES, 1998) alerta com preciso, que a escolha de qualquer uma destas 

combina6es, bem como a ado車o de um sistema distrit武  precisa vir acompanhada de um 

estudo que preveja as possveis conseq6ncias que podem ocorrer a longo prazo para o 

負lcioiamento adequado das institui戸es polticas 

Os primeiros autores a argumentarem a respeito das conseqiencias dos sistemas eleitorais 

sobre 。 sistema partidrio foram respectivamente, Maurice Duverger e Douglas Rae 

Duverger6 o autor de duas leis que regem os sistemas eleitoral e parlidrio‘切 o sistema 
major#ario たum si turno tende ao dualismo dos parti威75, り os sistemas major/anos庇
面s lnn2os e a represenia戸o Pr翌×'rd くmal lendemaonirnlliparbdtuismo'・ （Drwerg叫  
1987:241). Assim, tem-se, resimidamente, a idia de que o 翫sterna majoritrio tenderia a 
forma 9豆o de um hipartidarismo com dois partidos de grande apelo popular e um terceiro 

partido de porte mdio; no modelo proporcional, h a forma車o de um multipartidarismo 

com quatro a cinco partidos com representa o congressual relevantes no cenrio;河飯co 

Para analisar a influencia dos modelos de representa 豆o e de configura 豆o do sistema 
partidrio, Duverger desenv可veu dois conceitos integrados: o 弓倉Ib mecnicくフ eo 弓feito 

psicolgico. Desta maneira, o efeito mecnico poderia ser caracterizado pela tend己ncia 

existente em todo o sistema eleitoral, seja de qual for, de favorecer os maiores partidos na 

distribui戸o das cadeiras no parlamento. O efeito mecnico, de acordo com o autor, acontece 

paralelamente ao do efeito psicolgico, pois as sucessivas elei96es teriam a capacidade de 

internalizar, no eleitor, que partidos sao considerados de baixo desempenho deitoral 

(des&vorecidos)・  fzendo com que o eleitor racionalize e redirecione seu voto para um 

partido que seja capaz de sair vitorioso. Seria o que, em u ltima analise, o voto u til (as 

pesquisas eleitorais divulgadas a s vsperas das elei96es teriam forte apelo naおrma o deste 
如。 de atitudり O予ito psicolgico (pode-se pensar no voto u til), manifestar-se-ia a partir 
da segunda dei頭0・ pois o eleitor ja seria portador de uma certa memria re駐duaし capaz de 
efetuar uma compara戸o em rela戸o ao desempenho de determinado partido na elei9ao 
anterior, contrastando-a com a situa 乞o atual 
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Conforme Nicolau (1996:46), o efeito psicolgico pode ocorrer em cascata: i'm partido 

CくJm反lIxa V(政1戸o na ekIc如！,soJトerdo吹I如Pslco衣gico na ekIc泳1乙 receben衣l menos 

votos' com isso, ele novamente sofrer o efeito psicok智ico na eleifdo 3. Al6m disso, o 

efeitop誠Cく）l6gico atua no comportamento dos agentes politicos, ‘戸que eles definem suas 

estratigkis de campanha eleitoral a partir da intensidade com que o efeito mecnico 

influencia suas oportunidades eleitorais". 

Sartori (198のっ tentando aperfeioar as "Leis de Duverger ’二 definiu outras duas leis 

tendenciais, que so: りノ rmulas 庇  maioria simples favorecem um formato biparlidrio e, 

inversamente, ‘炉cultam o multiparti威irismo; りノrormulas de representa o proporcional 

favorecem o multi加rtidarismo e, inversamente, 町icilme ne prot加em b可pari加is,no 

(Pg64). 

Thagepera e Shugart (198軌preferiram transform -las em duas proposiゆes denomindas 

de Lei e Hip6tese de Duverger: 

I- zei庇Duverger: α regra dl maioria simPes ternたα reduzかpara dois o nmero 

departiわs, independentemente do mmero dと clivagens Politicas. 

2- Hipうtese凄Duverger: as regras死 representa戸opr卑?orcionai tendemano 

reduzir o nzlmero‘たpartidos, caso o nmero de clivagens polticas favoreaaexistncia de 

muitos 召irtidos. (1誠lgepera e Shugart, 1989:65) 

Nicolau argumenta que, apesar das crticas, as leis de Duverger ainda mantm seu poder 

analtico, sobretudo no que se refere え  s interpreta るes de carter probabilistico e teadencial 

Nohlen (1992), baseando-se era drias proposi戸es de Giovanni Sartoi週 divide em trs, os 

如os de representag敏） proporciく nal. Op血neiro 即o 6 de representa9乞く〕 pura, onde os efeitos 

quase no se manl琵stam; o segundo de representa 乞o proporcional impura, estabelece que 

庭 fortes efeitos restritivos e redutores; e o terceiro, que d do tipo intermediario, pn血iziria 

efeitos restritivos, mas nao ocorreriam os efeitos redutores. Para Nohien os efeitos redutores 

ou concentradores agiriam fazendo com que "o votante se v obrigado a concentrar o seu 

voto em uns Pai'cos Paiカdos Politicos, que so os que obtm uma rePresentado em listas, 

que percentualmente e夢lvale d sua fora eleitoral" (Nohlen, 1992:20) 

10 Sartori define dois tipos de variveis relativas ao sistema proporcional sobre a rela車o entre votos e cadeiras, 
e o efeito concentrador e/ou o efeito restritivo. 
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Em suma, neste capitulo foi discutido a relevncia na contextualiza 豆o da Reforma 

Poltica como parte de um conjunto de reformas estruturais que esto sendo implemeatadas 

com base no 'Consenso de washington"nas sociedades perifricas. A contextualiza o 

toma-se importante pois fornece uma ferramenta importante de anlise comparativa, tendo 

por base determinado perodo histrico. Almぶsso, permite que tais reformas estruturais 

possam ser analisadas de forma critica, buscando sua melhor adequa 豆o e adapta戸o ao 

sistema poltico que esta sendo objeto de modifica真o. Viu-se, tamb 6m, as caractersticas 

dos modelos distrital e proporcional, bem como as suas respectivas repercusses sobre o 

訂sterna in就itucional estabelecido, em rela戸o a um padro cultural jh instituido. Al6m disso, 

visualizou-se os possiveis aspectos estrat6gicos inerentes a cada um dos sistemas e os seus 

efeitos sobre o comportamento e a racionalidade dos individuos, perante a regula o da 

competi車o poltica Na se車o seguinte, observa丁ーse- um balan9o das principais legi証a96es 

eleitorais que vigeram no Brasil, bem como os seus aspectos politicos e estrat6gicos 

pec題aresえ poca em que vigoraram. 



2 IIIST)RICO DAS LEGISLAく】OES ELEITORAiS NO BRASIL 

As legisla戸es eleitorais no Brasil passaram, ao longo da Hist6ria, por imttneras 

trans私rma6es que tiveram iniciく〕 ap6s a Proclama o da Independncia, em 1822一  Data 

deste ano, a primeira regulamentaao dos sistemas eleitorais. Em l824, a Constituio no 

criou, especificamente, nenhuma regra similar; apenas atribua o peso das bancadas por 

intermdio de legisla 乞o ordinria (Leis, Decretos e Resolu6es). Nesse periodo, a 

r町,resenta 乞o na C含mara oscilava entre loo e 125 deputados, e este nmero era sempre 

modificado, ap6s a introdu9o de um novo sistema eleitoral ou da altera真o de status, como 

a cria夢o das Provincias do Amazonas, Parana e a independncia da Provincia Cisplatina, 

ou mesmo, do aumento arbitrrio do nmero de representantes de alguma Provncia 

Durante o imprio foram feitas vrias intervenゆes nos sistemas eleitorai& Neste 

periodo, おram adotados os 誠stemas majoritnios de listas completas por provncias, o 

sistema distrital, o voto distrital de trs deputados, o voto limitado ou de lista incompleta e 

a Lei Saraiva, que restabeleceu o sistema distrital de um Deputado ou uninominal 

Pode-se considerar o decreto de 26 de maro de 1824 como a primeira lei eleitoral do 

Impno. Este decreto estabelecia as regras procedimentais para elei車o de deputados e 
senadores da Assemb減a Geral. As elei96es eram indiretas e em dois nveis: nas elei戸es 
de primeiro nvel ou prim豆rias eram escolhidos os eleitores de provncia e, na elei 加  
secundria, os eleitores indicavam os deputados e senadores para a Assembl6ia Geral 

Seria como se fosse um tipo de col6gio eleitoral, que escolheria os deputados e senadores 

Em 'i2 de agosto de l834, com um ato adicional foram criadas as Assembl6ias 

Legisla.tivas Prく〕vinciais, e revogados os conselhos gerais de provncias E impく了rtante 
esclarecer que o sistema eleitoral vigente 良  quela 印oca, espelhava-se nas caractersticas 



polticas, econmicas e sociais e虹stentes, como ocorre em qualquerd poca: o contexto 

histrico 6 fundante das nonnas sociais. Dito isso, pode-se entender, ento, as razes 
histricas da excluso da cidadania poltica da maioria da popula o. A exclus豆o do direito 
de voto era to elevada que, em 1876, apenas 0,23% da popula 豆o adulta estava apta a 
exercer este direito, pois o voto era censitrio'1,ou刈a, o eleitor deveria possuir wia renda 
estipulada na legisla 乞o da印oca,, para votar e ser votado, alm do voto nをo ser secreto 

戸  

E de 1846 a primeira lei eleitoraldaborada pelos representantes da Assembl6ia Geral, 

que regulava as elei96es para senadores, deputados e membros das assembl6ias 
provinciais. Considerando que, at6 ent乞o, quem tinha o monoplio de propor leis deste tipo 
era o Imperador, pode-se concluir que esta foi uma inova夢o mteressante, mas qe n乞o 
contribuiu muito para a melhoria do 観sterna eleitoi電 isso porque ainda manteve a elei車o 
indireta. Al6m disso, esta lei estabeleceu um nmero maximo de deputados por provncia 

Este sistema perdurou at6 1855, quando foi institudo o Voto Distrital pelo Decretoが  
842 de 19 de setembro daquele ano, mais conhecido como a primeira "Lei dos Cfrculos" 

A eleio para as Assembl6ias Provinciais era distrital. O nimero de seus membros era 
obtido pela divis豆o do nmero de membros da Assemblia Provina記 pelo de deputados, 
obtendo-se o nmero de integrantes da Assemblia Legislativa provincial. A Cmara dos 

Deputados era eleita pelo sistema de listas completas por maioria relativa, tendo como 
circunscri 9豆o eleitoral ten飯療誠 a provncia. O eleitor votava em um n丘mero de candidatos 
igual ao nmero de cadeiras atribuIdas a provincia. O nmero de senadores seria 

equivalente a metade do nmero de deputados da provncia. As dei9es para senador eram 
feitas pelく〕 mesmo sistema que elegia os deputadく〕s, mas com o diferencial de ser em listas 
coni o triplo do nmero de Senadores relativos . provncia, dos quais o imperador escolhia 

um tero. Neste caso, o cargo de senador era vitalcio e, portanto, s com a morte de algum 

deles ou uni aumento do ndmero,e que haveria uma nova elei9乞o 

Em 1855, atravs da primeira "Lei dos Circulos", foi introduzido o sistema distTital para 
elei9豆o dos deputados. A Provncia era dividida em distritos relativos ao nmero exigido 

de deputados na Assemblia Geral (a Assemblia Geral corresponderia ao Congresso 

n Um Deputado Provincial, para ser eleito precisava comprovar a renda anual de 400 mii ris e詳lra o cargo 
de Senador o equivalente a 800 mii ris. (Bmga, 1990:珂  
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Nacional daquela 印ocの  Nesse sistema era eleito um representante por distrito, por 

maio血  absoluta Cada provncia degia o mnimo de um deputado. Aquele que se elegesse 

por mais de um distrito, poderia escolher qual representar. Os membros das Assemblもias 

Legislativas provinciais eram eleitos por distritos plurinominais 

Em 1860 surge a segunda "Lei dos Circuloぐ aumentando o nmero de deputados 

eleitos por distrito de um para trs por maioria relativa. Cada provncia elegia pelo menos 

dois deputados. O objetivo desta reforma foi moderar ou refrear a representa鱗o de 

liderai菩as locais, permitindo, tamb6m, a representa更o das lideran9as nacionais 

O Dzeto de lS de agosto de 18643, instituiu novas regras para as elei師es, modificando 

o nmero de deputados, que passou a ser de trs por由stubo.o Esta lei ficou conhecida como 

a segunda lei dos circulos e manteve inalterado o estado da arte, pois n豆o modificou em 

nada o status anterior. As provncias foram divididas em 面stritos de trs deputados, do 

qual eram eleitos no minimo dois deputados por maioria relativa de votos. A elei声o para 

as Assemblias Legislativas obedecia ao mesmo crit6rio da elei9豆o dos deputados, porm o 

nmero de representantes era obtido pela divis乞o do nmero mximo de eleitos pelo 
加mero de虚stritos. 

A Lei do Ter9o de l875 revogou o sistema正strital e substituiu-o pdo sistema de voto 

limitado ou lista血completa por Provncia; firncionava de forma que o eleitor escolhia dois 

teros do nmero de deputados relativos a provncia. A lei tinha este nome porque para um 

partido alcanar a vit6ria precisaria fazer dois ter9os das cadeiras, reservando espa9o para 

as imnorias llo tero restante. Essa亙6resultado de press6es豆sando o reconhecimento de 

mrnonas no processo de representa車o. Ela restaurou as elei⑩es por provncia, revogando 

a eleio por distrito. Assim, estaria estabelecida a representa頭o das minorias que no 

eram contempladas no outro sistema. Uma inova9豆o importante introduzida por esta lei foi 

a participa9をo da just埠a no processo eleitoralっ pois cabに recurso contra a decisをく〕 das 

juntas eleitorais a justi9a comum, que arbitrava quando chamadas no acompanhament晒  
processo de qualifica車o 

Em 1881, com a Lei Saraiva,珂estabelecida a elei9o direta e se restaurou o sistema 

d Istrita1 para a Camara dos Deputados, desta maneira caso nenhum candidato obtivesse a 

ma、く〕naめsoluta dos votos relativく〕s ao distrito,記na realizada um novo escrutnio eく〕mos 
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dois candidatos mais votado& Na elei戸o para as Assembldias Legislativas provinciais, 
cada eleitor escolhia um candida土く〕,sendo deito, ento, aIuele que atingisse o くIuく，ciente 
eleitoral resultante da diviso do nmero de eleitores do distrito pelo nmero de membros 

da assembl6ia eleitos no distrito. Os pobres e analfabetos ainda eram proibidos de votar, 

pois eram considerados incapazes. Outra inova o importante 釦i que a Lei Saraiva 
estabeleceu o alistamento eleitoral a cargo da Magistratura 

Na elei鱗o para deputados, as Provincias eram divididas em distritos, mediante a 
observ加cia da igualdade entre popula9豆o e distritos que compunham o municpio 
respeitando-se sempre a integridade territoil誠 do municipio. Quantoa elei9ao para senador 
conimuava a ser feita por irn2 lista trplice, em que cada deitor votava em tr飴nomes, 
elegendo-se os candidatos m誠s votados entre as trs primeiras coloca96es 

Durante o impdrio, as elei96es eram controladas pelo imperador atravs dos presidentes 

das provncias e dos coronis da guarda nacional. O resultado da eleio dependia da mesa 

eleitoral que apurava os votos, C) voto, alem de ser censitrio, no era secreto, ou seja, dava 

ao governo a vantagem de controlar ou anular a elei9乞o de candidatos opo駈cionistas. As 
preocupag6es das elites imperiais eram materializadas na legisla o eleitor叱  que assim 
manipulavam a representa9o de minorias e de candidatos hostis, al6m de poder garantir a 
influ6ncia do governo no resultado das elei戸es. Os instrumentos utilizados para o 
exerccio deste poder de interver埠敏〉 eram garantidos pelas mesas deitorais que possuiam 

um poder ilimitado, al6m do uso da guarda nacional e dos chefes de policia leais ao 
imperador. 

Em todas as constitui96es republicanas do perodo da Repblica Velha, existem 
especifica96es que vo desde a fixa車o de um nmero mnimo e maximo de representantes 
poT Estados, a um nmero mximo de representantes na Camara e dos territrios, bem 
como o estabelecimento de um quociente minimo de habitantes ou de eleitores para 
obten9o de representa 乞o na Camara dos Deputados. Neste perodo foram usados trs 
sistemas eleitorais: o majoritrio de listas completas por Estado, o voto distrital 

plwinominal, com lista incompleta, e o voto distrital plurinominal, com lista incompleta 
combinado com o voto cumulativo (Braga, 1990:66) 
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Fm 1890, o governo provisrio editou o decreto n 200-A, de 8 de fevereiro que 

reg血va a dd9ao de deputados e Senadores 厭〕 congresso constituinte. Cada Estado e o 
Ditiit 〕  Federal elegiam trs senadores, e os deputados eram eleitos por maioria relativa 

dos votos. Assim foram eleitos 63 senadores e 205 deputados que tinham a taref de 

elaborar a nova constitui9豆o. Como avanos, a Repblica Velha aboliu o voto censitrio e 

diminuiu a idade para ser eleitor, dc 25 para 21 anos 

Kinzo (198叫  afirma que, quanto ao processo de apurag石o e qualifica夢o, os 
mecanismos de patronagem e comip車o continuaram intactos, ou s可a, o regulamento 
Alvirn (1890), que regulou as elei戸es para o Congresso Constituinte retirou a interferncia 

das autoridades judicirias, conquistada com a Lei Saraiva, que garantia urna maior 

transparncia nos trabalhos de apura真oediかorna車o dos eleitos. Por este decreto, Al-vim 

(1890), os intendentes nomeados pelo presidente nos Estados tinham o poder de controlar 
todo o processo detoral. Com  estes poderes o governo provis6rio obtinha o controle sobre 
a elabora9o da nova constitth9c）誠6m da maioria congressual necess自ria A autora 
aflrma 

瓦se‘たcreto revogou os‘カsiritos e mandou que se fizesse.m as 
eleタうes atravs do 認sterna de hsta compktaPor Estado.Pk,r este 
sIstema ル pratico.do no imp加o. sdo consideyc4dos eleitos os mais 
vOttZdOS aだ o Preenchirnento dos lugares. Fとn'arecendo, ao que tudo 
indica.aforma o de cmaras unnimes de uma corrente, foi ele uma 
.1らrma do Governo Povis ブogaranfir α maio'a no congresso9ue 
deveria fazer a constituiガo republicana. (Kinzo, 198の  

E2ahorada a Constitui9o de 1891, ficou estabelecido que o presidente e o vice- 
presidente eram deitく〕s de妬皿la direta e por maioria absoluta de vく〕tos, corn mandatく〕 de 
quatro anos. Em caso de nenhum candidato alcanar a maioria absoluta dos votos, o 

congresso escolheria entre os dois mais votados; persistindo o empate, seria escolhido o 
ca弧lidato que釦sse mais velho. A Constitui9o manteve restries de voto aos anal魚hetos 
e s mulheres. Apesar de ter revogado o voto censitrio, os cidad乞os aptos a votar eram a 
minoria da popula悼o, isto porque, a maioria do povo era analfabeta e compo就a de exー  
escravos, o que os excluia das condiges exigidas para ser eleitor 

Em 26 de Janeiro de 1892っ foi institulda a primeira lei eleitoral da Repblica que 
Org2Th7ou o processo para as pr6ximas ei晦6es. Esta lei instituiu o sistema de voto 

B制oteCa Setoilal de CinCiSS Sociais e Htjnianida'e 
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limitado ou de lista incompleta e o voto distrital de trs deputados por distrito. Dessa 
ma工妃ira, o eleitor votava em dく心 ter9os do nmero de deputados do distrito, sendく， eleitos 
os mais votados, at o preenchimento das cadeiras. Mesmo assim, esse sistema dificultava 

a representa9ao das minorias, pois muitos destes distritos nまo recebiam votos na oposi9えo 

Em 15 de novembro de 1904,6 aprovada a Lei Rosa e Silva, em referencia ao senador 

da Repblica que a instituiu. Esta lei manteve o voto distrital, o voto limitado ou de lista 

incompleta e introduziu o voto cumulativo, alm de aumentar de trs para dnco o nmero 

de deputados por distrito. Esta legisla9乞o estabelecia o voto secreto, mas em virli.ide do 

contexto social da poca, marcada pela polftica dos governadores e da presso exercida 
pelo governo 瓢）bre os resultados das ei晦es, o voto continuou, na pr白tica, sendo 
descoberto, o que favorecia, em muito, as fraudes. Em 1912, a popula真o bra誠leira era de 
24.618.429 habitantes e o nmero de cidados aptos a votar correspondia a 4.9% da 

popula o, ou seja, l 206.525. A propor9ao de pessoas aptas a votar era insignificante, o 
que demonstra que a exclus豆o politica e social era mantida atravs de leis que reforavam a 
domina車o oligrquica da Repblica Velha 

As elei9es nunca deixaram de ser manipuladas em favor do governo, pois continuavam 

thnthornrndo as mesas apuradoras, que tinham imenso poder de "degola"ou "deptera o'二  
como justificativa a perseguio de・  representantes hostis ao governo ou え  oligarquia 
面rnmante. Apesar disso, a tendncia oposicionista vinha crescendo nos grandes centros 

urbanos e a reas industrializadas onde o governo tinha mais dificuldade de manipular as 
elel如es・ enquanto que, no meio rural, seu domnio era incontestvel. Com  o tenゆo, essa 
oposi弾o cresce a ponto de gerar a revolu9をo de l930, que marca um novo padro nas 
relaies eleitorais no Pas. 

Com a Revolu瞬o de 1930 tem incio um novo padro de desenvolvimento econ,rnico, 
socia' e politico, que 6 um divisor de 自  guas na hist6ria recente do Pas. Neste perodo, 
inicia-se um processo de inclusao social, moderniza9豆o econ6mica e institucional, sem 
precedentes. A Revolu9豆o veio para quめrar a hegemonia agrrio-exportadora que 
dominava o pas desde o Bra血  Col6nia e que戸 dava sinais de esgotamento de seu 
modelo, h muito tempo. Deve-se entender que muitas destas oligarquias se converteram 

nova ordem hegem6nica, mas isso no desmerece os avan9os que foram feitos em prol do 

desenvolvimento econ6mico e industrial do pas. A moderniza9ao nao ocorreu somente na 
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esfera econmica e social, seno que a esfera poltica sofreu uma readapta 乞o nos antigos 
padres oligrquicos importante, mas nao menos casuistica no sentido de que preservou 
quase que intacta a estrutura clientelistica. 

0 m3極festo do programa da Aliana Liberal previa, entre outras medidas, a 
moraliza戸o do sistema eleitoral bern como a puni加das fraudes; a institui9乞o do議sterna 
de representa頭o proporcional nacional; o voto secreto e a cria頭o da justi9a eleitoral. Em 
193ス foi disponibilizado ao pais o cdigo eleitoral que institui a justia eleitoral 
enca］丁egada de organizar e 五scalizar asd町戸es fedem蝿 estaduais e municipais. Junto 
corn este c6digo vem a determina車o do voto secreto, o reconhecimento do direito de voto 
das mulheres e o 誠sterna de representa をo propordonal, extinguindo o ultrapassado 
誠sterna distiital. 

A nova legisla5o eleitoral tinha um carter estratgico que era o de propiciar o 
controle, pelo Governo Provis6rio, da maioria da Assemblia Constituinte instalada em 

1934. A idia era dotar as categorias profissionais de representantes, de tal forma que a 

maioria fosse governista. Em 14 de maio de 1933, foram fixadas as regras para as elei6es 

aAssemblia Nacional Constituinte que, por eia頭o indireta, seria responsvel pela 
escolha do presidente. Ficou estabelecido que o nmero de deputados constituintes seria de 
254, dentre os quais, 214 seriam eleitos de forma pro弾）rcional, de acordo com o cdigo 
eleitoral, e 40 deputados, seriam eleitos pelos sindicatos de trab誠hadores, empresrios e 
profissionais liberais 

Adei9o de計es representantes c血ssistas se dava de forma indireta, o que assegurava ao 

governo o controle sobre os eleitos. Entre outras medidas casuisticas, esse c6digo instituiu 
ar叩resentaao nacional, profissional e "ex-officio". A representa9o" exーく)ffiCiO" tamb6m 
dava ao governo margem para manipular eleitores ao seu favor. lEra uma forma de 
die盛e蚊smく〕 e血  rda9乞o aos que eram excluidos de votar,por serem anaIf乞betく玲  
Entretanto, apesar dos avanos da legislaao, os analfabetos continuaram excluidos do 
processo, bem como os mendigos 

A representa9乞o classista e uma inova9ao do Estado corporativista e so participava da 
escolha dos representantes associa96es ou sindicatos que fossem reconhecidos pelo 

Ministrio do Trabalho, o que dava urn poder de coopta,o fantastico ao governo. Dos 254 
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constituintes deitos, 40 representavam associa6es profissionais, sendo l7 oriundos dos 

empregadores, trs profissionais liberais e dois firncionrios pblicos. Conforme Rtherto 

Gambini (1968), esse expediente" ex-officio' assume, 

um sent滅’muito especial quando se consiたrague se trata‘た recurso 
tipicamente C方entelistico urbano, portanto geralmente concernente ao 
戸？icionalismo pblico e aos sindicatos, pelo qual o getulismo expande o 
eleitorado ao mesmo tempo que o con勿rometeH 

e compementando este raciocnio Virglio de Meio Franco acsescenta 

o α加tamento ex-栃icio E.Jメ》l colculadamente estendidod s massas menos 
esthirecidas, enquadradas pelas organiza うes fascistasa que tinham sido redzidos, 
pelo承rado novo, os sindicatos, poss訪房tando assim a incluso dos analfabetos e dos 
estrangeiros ム子  

Kinzく〕（198吐すRrnb6m o afirma, dizendo que o alistamento ex-officio era uma forma de 

couU.ile sobre o eleitorado: 

A‘たspeto de seus mntos, continha o c6digo議332 um 虚S弾）sltvo 
que fact厳wa a inteグbrncia do poder pblico sabre o eleitorado.. Traiaー  
se da institui9do ex-officio. Sob o pretexto de apressar aノらrm戸b do 
novo eleitorado. facultou-se aosd rgos do poder p2blico, empresas 
mistas e associa戸es. enviard justia eleitoral a lista de funciondrios α 
fim de qual fi car os possiveis eleitores. 

De acordo com esta afirma車o 6 possvel verificar a porcentagem da elei9をo para a 

Constituinte de 1946 em 1945 dos alistamentos ex-officio; 

Q'zadron 

Demonstrativo dos Alistamentos ex-officio em alguns Estados da Federa弾o 
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A Constitui声o de l934 estabeleceu que a representado profissional era eleita de forma 

indireta e estava dividida em quatro segmentos: a lavoura e pecuaria, a indstria, comrc珂  
transportes, profisses liberais e funcionrios pblicos, respectivamente. A primeira 

categoria, que compreendia da lavoura a pecuria, tinha deputados para empregadores e 

empregados; a segunda categoria, que era a indstria, tambるm composta de sete deputados 
entre patres e trabalhadores; a terceira catego血 que era o comrcio e os transportes, 

tambm com sete deputados cada um e, finalmente, na quarta e b ltima categoria referente 
お profisses liberais e funcionrios pblicos, com quatro deputados cada um. Esta 
Constitui戸o aumentou de 40 para 50 representantes das誠stas no Congresso. Fixava os 
quocientes minimos e maximos para cada Estado e ainda que o nmero de deputados seria 

propordonal え  populaao, no podendo exceder de um para cada 150 mii habitantes at o 
m云ximo de 20 e, acima deste limite, de um deputado para cada 250 mil habitantes 巧dou 
estabelecido, tamb6m, que o voto era obrigat6rio para homens e mulheres, desde que estas 
estivessem exercendo cargos pblicos 

Em rela o a elei9豆o presidencial ficou es即ulada a proibi9o de reel町 o do 
presidente, sendo permitida sua volta somente depois de cumprir um intervalo de quatro 

anos entre um mandato e outro. Apesar dos avanos propostos na legisla 乞o eleitoral como 
a incorpora o do voto feminino, a obrigatoriedade do voto para homens, e a redu o do 
voto くIe 21 para 18 anく〕s, mesn弧・ assim, a imensa parcela do povo estava excluda da 

participa o politica, pois em 1933, a popula o brasileira somava 39.939.151 habitantes, 
mas apenas 3,6% da popula戸o votava, ou seja, apenas 1.438.729 eleitores. Em termos 
relativos houve, inclusive, um decrもscimo quanto え  propor頭o de habitantes aptos a votar 
em rela戸o a 1912, que era de 4,9% ou l 206.525 enquanto a popula戸o era 24.61 &429 
Percebe-se que a popula頭o cresceu, nos h ltimos 21 anos, em torno de 15 milh6es de 
habitantes ou 6O%, mas a taxa dos cidadきos aptos a votar cresceu l,3%, apenas 

Em .1937, com o golpe do Estado Novo, as Assemblias Legislativas, a Camara dos 
氏斜波ョdose o Senado Federal foram fechados e a representa 豆o para a CAmam d os 
Deputados passou a ser mediante elei9豆o indireta. A partir deste momento, o governo 
passou a nomear interventorias nos Estados e fixou que o nmero de deputados por Estado 
sena proporcional a popula9豆o, com um nmero mximo de 10 deputados e um minimo de 
trs deputados por Estado 

55 



56 

O Poder Legislativo passou a ser exercido pelo Parlamento Nacional, juntamente com o 

Cく皿sell気〕 da Economia Nacional e o presidente da Repblica・ A composi く〕 do 

Parlamento Nacional compu通a-se de duas Camaras, respectivamente a Camara dos 

Deputados e o Conselho Federal, com mandato de quatros anos. O Conselho Federal era 

com叩横o de representantes Estaduais e de lo conselheiros indicados pelo presidente da 

Repblica, com mandato de seis anos. O Conselho da Economia Nacional foi criado em 

193Z para substituir a representa声o classista 

Com o golpe de l937, a elei9豆o presidencial passou a ser feita por um Col6gio Eleitoral 

composto de eleitores designados por cada Estado, no excedendo a 25. 0 Conselho da 

Economia Nacional indicava para o Colgio Eleitor魂  50 representantes entre 

empregadores e empregados. A Cmara dos Deputados e o Conselho Federal indicavam, 

cada um, respectivamente, 25 representantes. No estava incluida, nesta Constitui夢o, a 

Nu誠ちa Eleitoral como rgo do Poder Executivo. Durante a vigencia do EstadoNovo, 

estes mecanismos de representa声o no foram utiルados, pois no houve elei95es 

A redemocratiza9豆o em 1945, iniciou-se por uma confluncia de fatores externos e 

internos que, conjugados, permitiram a deposi9o de Vargas, em outubro daquele ano, pelo 

General Cordeiro de Farias. Vargjs conduziu este processo at6 ser deposto em 45, mas a 

elite dirigente permaneceu praticamente intacta no poder. O fim de Segunda Guerra 

MUZIAIIaJ precipitou a convoca 豆o de elei96es para a instala9豆o de uma Assemblia 

Constituinte em 1946, com a publica9乞o do Decreto n 9, em 28 de Fevereiro de 1945, 

mais conhecida como Lei Agamenon. Esta lei manteve o sistema proporcional, mas incluiu 

o expediente da distribui9乞o das sobras entre os partidos mais votados; era um mecanismo 

facilitador na obtenao de maiorias parlamentares na constituinte. A dish 	ibui9をo das sobras 

beneficiava m加ritariamente o partido nascido dentro do governo. Uma vez mantida a 

estrutura politica getulista, este se tornava quase que imbativel nas elei96es. As sobras 

consistiam em que, quando no houvesse o preenchimento das cadekas, estas seriam 

destinadas ao partido com maior vota 乞o. Conforme Kinzo (1980), 

Este虜Spositivo como outros criados por esse decreto, era um meio 
utilizado pelogl74ル dominante sob o Estado Novo.dと controlar α 
representa o, favorecendo no caso, o Partido Social Democrtico: o 
g717)21た  Par/ido nascido no inte7or do Es/ado, com base .nas 
jnter4'entoiブas. 
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O PSD tinha enorme abrangncia nas interventorias e estava organizado em boa parte 

do territrio nacional, enquantく〕  くiue o partido de oposio a Vargas, a UDN, n く〕 possuia 

organiza 豆o em todo o territrio nacional. A Lei Agamenon tambem restabeleceu outro 

fator importante no controle da representa 豆o, que era a volta do alistamento "ex-offid。”e 

a inscri声o "ex-officio", ou seja, o eleitor alistado nesta modalidade tornava-se 

praticamente obrigado a votar em quem o alistou; este mecanismo de coopta えo aumentava 

a massa de votos governistas que n乞o se enquadravam nos requisitos para o alistamento 

eleitoral exigidos na e poca Na inscrio "ex-造icio" era o Tribunal Eleitoral que remetia 

aos organizadores os ttulos eleitorais em branco, para serem assinados pelos candidatos a 

eleitores, que muitas vezes eram analfabetos, uma vez que nきo se exigia comprova夢o de 

ai魚b面za 乞o. 

Com estes mecanismos, o PSD ratificou sua gnese governista, alcanando a maioria 

absoluta na constituinte de 1946, com 43% dos votos populares e 53% das cadeiras na 

C会m紅a Federal, em virtude, tambmっ do uso da regra que permitia a distribui鱗く・ das 

sobras ao partido mais votado. Alm disso, mesmo deposto, Vargas conseguiu, graas 

estrutura estadonovista dada pelas interventorias, fzer Eurico Gaspar Dutra seu Ministro 

（弘く弘erra com）跳】cessor. Vargas, mesmo 長 ra do poder, conseguiu deixar a estruturade 

seu regime intacta, de tal forma que foi acolhido novamente em l951,desta vez eleito pdo 

voto popular 

A Constitui頭o de]946 estabeleceu as regras para a elei戸o proporcional no Congresso 

Nacional. No entanto, essas regras aumentaram as distor6es na representa9o 

proporcional que vinham se acumulando ao longo das legisla6es eleitorais. As distorゆes 

referem-se a sobre-representa車o dada a localidades com popula声o muito inferior aos 

grandes centros populacionais, enquanto estes tinham sua condi車o sub-representada. De 
acordo com a constitui9乞o, fixou-se um nmero mnimo de sete deputados por Estado e de 

um deputado para cada l50 mil habitantes at6 20 e, 誠6m desse limite, um deputado para 

cada 250 mii habitantes. Dessa forma, Estados com mais de 3 milh6es de habitantes 

acabaram p珂udicados, 弾  que a partir deste limite sena eleito um deputado a cada 250 mii 

habitantes e no a cada 150 mii. Portanto, a distor 豆o na representa 豆o cresce, a medida 

que a popula9をo daquele Estado aumen土a. Assim, por exemp珂urn Estado com 1250 mii 

habitantes elegeria 21 deputados e um Estado com o dobro populacional elegeria 34 e no 

42 deputados. Outrossim, os Estados com popula9豆o mxima de l 050 mii habitantes 



foram super-representados, ou珂a um Estado com 300 mii habitantes teria a representa o 

d.c sete deputadく瑠 o mesmo くIue outro Estado cく皿i L05l habitantes. Desta forma, 

verificou-se que os Estados mais industri誠izados perderam representa 乞o para outros 

considerados mais atrasados. 

O Ctdigo Eleitoral de 24 de Julho de 1950 regulamentou a Justia Eleitoral e os 

partidos politicos. A novidade deste cdigo foi a extin戸o do ali就amento ex-officio. Al 6m 

disso, os partidos politicos passaram a ter personalidade jurdica com o registro no TSE, e 

para a formaliza9o de um partido poltico foi fixado o nImero de 50 mil assinaturas em 

cinco ou mais Estados com o minimo de l0.000 eleitores,誠6m de exigir que os regimentos 

internos tivesse um programa de alcance nacional. Ficou proibido o registro de partido que 

tivesse, em seus estatutos, alguma norma que contrariasse o regime democrtico e a 

garantia dos direitos fundamentais do Homem. Em compensa 豆o, cumprindo todas essas 

exigncias, o PCB continuava na clandestinidade. 

Em 1945, apenas 16フ07% da pく〕pula 乞o tinlv direito a vく)to. A maioria absoluta da 

populago, de um total de 46.215.000 habitantes, continuava excluda da cidadania poltica 

(Braga,199の  Em 1962, a popula o brasileira alcanou 75.246.000 habitantes e a 

propor o de eleitores aumentou, mas ainda permaneceu baixa, em torno de 24,62%. As 

如icas categorias de individuos que continuavam excludas do processo era os analfabetos 

e os praas. Os analfabetos ainda eram em nmero muito alto no Pas 

く為m o golpe militar em 1964, surgem novos atores polticos na cena brasileira, que iro 

reformular inmeras vezes as regras do jogo eleitoral, visando manter afastada qualquer 

possibilidade de derrota pela via eleitoral. Apesar do calendrio eleitoral n含o ter sido 

mod迅zado, as legisla6es que o regulavam, por sua vez, foram alteradas. Desse modo, o 

恥gime Militar procurava dar um carter de legitimidade 合  s suas a96es e realiza 9 6es 

econ6micas, mostrando efici6ncia pelo crescimento econ6mico, ao mesmo tempo em que 

prDcrava desmobilizar a oposi9豆o ao regime 

Em 9 de Abril de 1964 com o Al-I, o governo militar decretava a elei頭o indireta para 

presidente e vice-pre誠dente da Repblica po丁 maioria absoluta dos representantes do 

Congresso Nacional, com mandato atd 3l de janeiro de 】 966, quando seriam realizadas 

elei96es gerais para escolha dos Executivos Federal e Estadual e dos Legislativos Estaduais 
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e federais. O c6digo eleitoral que estabeleceu as regras para as elei如es de 3 de Outubro 

1965, era a Leiず4737, de 15 de Julho de 1965 

A j*mta militar que governava o Pas, imaginava que, com esta medida, pudesse e1xegar 

o cargo de presidente da Repblica a algu6m ligado 良  direita anticomunista, ou晦a,o 

golpe seria um atalho para que as for9as golpistas pudessem ser reconduzidas pelo voto 

popular, j que os candidatos de esquerda tinham sido cassados e se encontravam no exlio 

Esta estratgia simplista era a 丘  nica alternativa de fazer com que a UTDN, que articulou 

politicamente o go垣e, finalmente ganhasse as elei6es sem concorrncia da esquerda, ja 

que seus maiores expoentes eleitorais estavam exilados. A anlise corrente e de que os 

militares, ap6s efetuarem a deposi 言o do governo ci'il e controlarem a situaao, 

retim工iam-se possibilitando, atravs da convoca9豆く〕 de novas elei96es, uma possiv巳l vitria 

daUDN. 

Mas, infelizmente para a UDN e para Carlos Lacerda ⑩ g(抑isla-mor) os rniIitares 

resolveram e戚icar sua estadia no poder. A linha mais radical do ex6rcito ficou incomodada 

com a vit6ria oposicionista em dois Estados considerados muito importantes: Guanabara e 

Minas Gerais. Esta vit6ria oposicionista fez com que os militares pressionassem o 

presidente da Rep立blica, o marechal Castelo Branco para baixar o A1-2, que extinguia os 

partidos polticos e estabelecia que as elei96es para presidente da Repblica passariam a 

ser indiretas, da para frente. O AI-2フ determinava, tambem, que os polticos cassados no 

seriam substituidos. Com  a extin9豆o do pluripartidarismo o governo determinou, peio ato 

complementar n 20 de Novembro de 1965フ  que fossem estabelecidas regras para a 

institui 乞o do b加artidarismo, criando-se a ARENA que congregava a maioria dos 

politicos egressos da UDN e PSD e o MDB, que congregava politicos de outras legendas 

corn tendncias mais a esquerd& O MDB ficou cくrnhecido no jargo, comく〕 o Paradoー  
OnE bus, pois nele encontravam-se abrigados desde membros do PTB ao PCB, PSB e outras 

siglas que faziam oposi9o ao regime. O Ato Complementar n。  4, criou tambdm as 

sublegendas que serviriam na lgica dos militares para agregar mtis votos a ARENA. 

O A1-3 de S de Fevereiro de 1966 decretou as elei戸es indiretas para governador e vice- 

goe纂 .dor pelas respectivas assemblias estaduais por maioria absoluta. As prefeituras 

que no fossem est含ncias 比drominerais, capitais ou おeas de seguran9a nacional teriam 

eleig6es diretas, admitindo sublegendas 

59 



No dia 3 de Outubro de 1966, くx・m candidatura nica, realizaram-se elei96es indiretas 

para presidente e vice-presidente da Repblica degendく〕ーse, pelo Col6gio Eleitoralっ o 
marechal Costa e Silva e seu vice Pedro Aleixo. Empossado, o novo presidente militar 

decreta, em 20 de Outubro de 1966, recesso do Congresso Nacional at6 a data de 22 de 

Novembro de 1966, quando seriam realizadas as elei9es em l5 de Novembro para a nova 

legislatura federal. A ARENA obteve 44,7% dos votos e elegeu l8 senadores enquanto que 

o MDB fez 34,2%, elegendo quatro senadores. Para a C言mara dos Deputados a ARENA 
obteve 50,5% dos vot縄 com 277 deputados e o MDB com 28,4% elegeu 132 deputados 

A Constitui9豆o de l96ス foi baixada pelo Al・4 e estabeleceu elei戸es diretas para 
prefeito e vice, deputados federais e estaduais, senadores, governadores e 誠ce- 
governadores; o pre誠dente da Repblica continuava a ser eleito por um Col6gio Eleitoral, 

composto pelos congressistas, de forma indireta, com a ajuda de delegados escolhidos 
pelas Assemblias estaduais・ Cada Assemblia Legl証ativa estadual participava da 
indica夢o para o Colgio Eleitoral, de trs delegados e mais um delegado para cada 500 

mil deitores, nunca sendo inferior a quatro delegados. Ficou estabelecida tambm a 

proporcionalidade na representa碑o para a Cmara dos Deputados que seria de um 

deputado para cada 300 mil habitantes at6 o limite de 25 deputados e, acima disto, um 

deputado para cada l milho de habitantes. Fixou o nmero minimo de representantes por 

Estado em sete deputados no podendo ser reduzida 

A legisla9o estabeleceu, tamb6m, urna clusula de barreira relativamente alta para que 
os ptridos pudessem disputar elei6es. Essa cl自usula de barreira fixou em 10% do 
eleitく〕tadく〕  que tivesse comparecido a ultima da9豆o para a C言m8ra dos Depatados, 
distribuiく妬S em pdo menos em dく）is teros dく〕s Estados, com o minimく） de 7% em cada um 
deles e, ainda, 10% de deputados em um tero dos Estados e l0% de senadores, alm da 

proibi9o de coliga9o partid豆ria. As regras estabelecidas para a representa 乞o na Cmara 
dos Deputados eram prejudiciais aos Estados mais populosos e industrializados, o見e era 
maior a resistencia ao governo militar, enquanto que Estados mais agrrios e atrasados, 

economicamente, tiveram sua representa9ao majorada artifiα庭mente 

Este e o caso dos Estados da regio Norte e Nordeste do Brasil que est5o muito aqu6m 
de possuir representa戸o na Camara Federal, pois nao possuem densidade eleitoral para 

eleger sequer um deputado, se fosse aplicada a proporcionalidade corretamente Portanto, 
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esses estados foram presenteados com um mnimo de sete deputados. Assim, os Estados 

cciii menos de 2. 100 mii habitantes tiveram sua representa夢o iii可ora虹Esta estratgia釦1 

utilizada pelo Regime Militar para equilibrar os desempenhos pouco conflaveis no Sul e 

Sudeste, sobre-representando os Estados menos populosos, para que se alcan9asse uma 

maioria governista mais釦鳩ada, e capaz de legitimar eleitoralmente o governo 

Em 1968, no dia 13 de dezembro, 釦i baixado o AI-5, dando poderes ditatoriais ao 

presidente Costa e Silva, que fechou o Congresso e cassou inmeros parlamentares. O AI-5 

deu prerrogativas especiais ao presidente de legislar em todas as mat6rias e de exercer 

atribuig6es previstas na Constitui車o e na Lei Orgnica dos Municpios. Com  a vacncia 
do cargo decretada por impedimento de sade do presidente Castelo Branco, assume uma 

junta militar em l4 de outubro de 1969, e estabelece a data de 25 de outubro daquele ano 

para a elei9豆o do presidente da Repblica e seu vice pelo Colgio Eleitoral o fto mais 

importante 6 que a Junta Militar, com a emenda iil de 1969, alterou 誠gnificativamente a 
constitui9o de l967. Modificou os critrios para a representa o eleitoral nos trs証veis, 
que passou a ser feita com base no eleitorado e n吾o mais na popula9乞o. 

Desta maneira, elegiam-se trs deputados at 100 mii eleitores; de loo mil ela3 
milhes de eleitores, mais um deputado para cada 100 mii ou fra車o superior a 50 mii; de 3 
milhes e l a 6 milhes de eleitores mais um deputado para cada 300 mil ou fra をo 
superior a l50 mii; al6m de 6 milh6es de eleitores, mais um deputado para cada 500 mii ou 
fra辱o superior a 250 mii. Com  a mudana no clculo de cadeiras, que passou a ser feita 
com base no eleitorado e no na popula 哀o, o nlmero de cadeiras na Camara Tederal 
dimlinuiu de 409 para 310. Ainda para manter o peso dos Estados mais atrasados, onde o 

desempenho eleitoral do Regime Militar era melhor, assegurou-se que os Estados e 
territrios que n加 atingissem loo mil deitores, se bene五ciassem com a regra que 

estipulava o minimo de trs deputados. A desproporcionalidade para os Estados mais 
popUIく:sos 釦l mantlくlA aumentandくンse o qucciente para da9ao de representantes com 
eleitorado acima de 3 milhes, exigindo-se um Deputado a mais para cada 300 mii 

eleitores e, acima de 6 milh6es de eleitores, um deputado para cada 500 mii eleitores 

Outra mudan9a exiがda para representa戸o na Camara Federal foi a diminui戸o da 
clusula de barreira que passou de 10% para 5% do eleitorado que tivesse votado na u ltima 
eie鱗o, em pelo menos sete Estados com um minimo de 7% em cada um deles. Continuou 
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a proibir a coliga 豆o partiddria e血stituiu a fidelidade partidria. Na dei9乞o para senador 

em 1970, a ARENA conquistou 43,7% dos votく〕s, elegendo 4l senadく〕res e o MDB elegeu 
5 sena《拓res, com 28,6% dos votos. Para a C含mara dos Deputados a ARENA e MDB 

fizeram respectivamente, 48,4% e 2 1,3% com 223 e 87 Deputados cada um. A 

peculiaridade desta elei9豆o e que votos brancos e nulos foram de 30,3%, muito maior, 

portanto, que a vota戸o feita pela opo孟9ao 

Em 1974, com a elei9o de Geisel pelo Colgio Eleitor或 a oposi車o comea a ganhar 
musculatura com o lan9amento da candidatura de Ulisses (3uimares no Congresso. Al6m 
disso, nas elei戸es para a Cmara, Senado e Assembl6ias Legislativas, o MDB sai 

fortalecido, impondo ao governo militar preocupag5es quanto ao futuro do Regime;. Nas 
elei戸es para a 丁enova盛o de lB do Senado, a ARENA obteve 34,7 ら e o MDB 58,3%, 

elegendo 16 senadores, de um total de 22 cadeiras a serem renovadas. Na Camara, o MDB 

faz 37,8% e a ARENA 40,9%. Mesmo com a institui9らo da candidatura nata visando 

fortalecer os candidatos do regime, com as regras eleitorais feitas para favorecer o partido 
do governo, a oposi9乞o ganha densidade eleitora! ameaando a maioria parlamentar dos 
In難tares. 

A Emenda Constitucionalず 8, de 14 de Abril de 197ス conhecida como Pacote de 

Abril, e que pautou a legislatura de l978, foi elaborada com o ohjetivo de evitar que o 

regime sofresse uma grande derrota nas elei96es daquele ano. Com  este pacote 
restabeleceu-se a representa9o com base, na popula o para obten 乞o de cad血as na 
Cmara Federal. Incluiu a exigncia de delegados das cmaras de vereadores para a elei9豆o 
do presidente no Col6gio Eleitoral e aumentou o nmero de deputados para 420 e ainda 

que cada Estado no tivesse mais que 55 e menos de seis Deputados. Instituiu, tambem, a 

figura do Senador bi6nico, que era eleito de forma indireta quando da renova 豆o de dois 
teros, aumentando o mandato presidencial de quatro para seis anos 

O Pacote de Ah批a que referido acima, consistia ainda thIs seguintes medidas: instituiu 
urna clusula de barreir&2 de 5%, com votos distribudos em pelo menos nove Estados, 

com pelo menos 3% em cada um deles, para que os candidatos obtivessem representa o 

12 At1s】3a de barreira e o mecanismo一  segtmdo o qrial se impe as万 partidos que dispula皿 \aga no 
parlamento uma obriga をo acessria de alcanar um limite mnimo de vota 豆o para obtenao do direito de 
representa 豆o parlamentar. 
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no Congresso. Alm disso, estabeleceu o voto vinculado, ou珂a, os votos na lista tinham 

que ser dados a candidatos do mesmo partido, sob pena de ser considerado voto nuk ー  No 

se pode esquecer que estas medidas vieram acompanhadas da Lei Falco (que disciplinava 

a propaganda gratuita no rdio e na televisきo), que s permitia a propaganda eleitoral com 

a divulga o da foto, currculo, horrio, locaにo comicio e do nimero do candidato. 

A estratdgia do Pacote de Abril consistia segundo Fleischec de que 

」  s polrnicas e cdlculos eleitorelros屍 1978 davam conta庇 que o 
1セczrte db abnl havia sidb adotado por se prever rima derratafianz αrellα 
nas elei6es de 1978戸ente aos resultados das elei うes municl?ais de 
]97. onde entendeuーse 9ue oMDβ/2mクa crescido mmlb,Pflnci'JA婦nente 
no くコentro-Sul Assirn. seguindo este racioc加lO CHtico, as novas 移gras 
do jogo aumentariam as bancadas Estaduais no Norte e Nordeste onde α 
Areo era mais forte e diminuiriam OS do Centro-Sul onde o A1DI levava 
mais vantagem. Assim, um efeito cancelaria o outro, mais ou menos 
conservando o status quodbuma i2geira maioria arenista na く'dmara 
F&eraL For outro lado, α ado o dos elel戸 s indiretas para wna たS 
‘加ls vagas para o Senado Federal evitariaacomposi 9o‘た uma 
mthono einedebista haja vista a elel夢o de 16 Senadores em 22 pelo 
MDB em 1974. (Fleischer, apud Braga, 1990:126) 

Fithicher (1990), detecta que a ARENA receberia majoritariamente seus votos de 

localidades com popula戸o equivalente a at6 100 mii habitantes, e nas regies mais 
industriafizadasっ  em cidades com at6 50 mii habitantes, ou seja, quanto maior a densidade 

populacional em regi6es desenvolvidas menor a hegemonia eleitoral da ARENA. Do 

contrrio, podia-se perceber este avan9o do MDB nas elei96es de l978, para a Cmara 

Federal e Assemblias Legislativas. Nessa elei車o, a ARETA elegeu 23l deputadく〕s com 
40% dos votos, e o MDB com 3免3% alcanando 189 cadeiras, ou 阿a, a oposio 
comeava a se tomar uma amea9a eleitoral ao regime. Para o Senado, esta reviravolta 

significativa pois o MDB, com 46,4% dos votos conquista 8 senadores e a ARENA, com 

35%, faz 14 senadores. Sem o pacote de Abril, certamente no Senado, o governo teria sido 

derrotado por urna pequena maioria do MDB 

De acordo com Diniz(1990), a institui9o de um bipartidarismo entre ARENA e MDB, 

que depois se transformaram em PDS e PMDB, tinha como objetivo manter sob controle a 
叫×s o ao regime, bem como, criar uma forte base de sustenta o eleitoral para dar 

legitimidade s a96es do governa Com o tempo, este mecanismo esgotou-se em si mesmo, 
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a ponto de ocorrerem indmeras mudanas nas regras do jogo, de tal maneira que 

possibilitasse ao partido do governく〕,a ARENA, manter-se enco叩adく〕 eleitorahnente.. Mas 

os planos do governo fracassavam, na medida queas mudanas nas regras eleitorais eram 

sintomas da debilidade e da 何ei9ao ao regime, 弾 que, a partir de 1974, o partido 

governista vinha sofrendo declniodeitoral em favor de MDB. 

Em 1982, a Leiず 6978 de 19 de Janeiro estabeleceu as normas para a dei9o em todos 

os nveis, exceto para presidente da Rep丘blica que continuava a ser pelo Col6gio Eleitoral 

Esta lei exigia que todos os partidos, sob pena de impugna9o, deveriam apresentar 

candidatos em todos os nveis, ou画a, exigiu o voto vinculado, em que o eleitor votaria 

em candidatos pertencentes ao mesmo partido, para os diversos cargos em disput& Com 

estas medidas o governo esperava aumentar as chances de vitria do PDS, de forma que a 

rigidez das regras impedissem um maior aumento eleitoral da oposio. A Emenda 

Constitucional n22 de 29 de Junho de l982, foi outra medida casuistica desesperada que 

consistia no aumento do nmero de cadeiras na Cmara Federal para 479, alm de e癖・ular 

um nmero minimo de 8 e uma maximo de 60 deputados federais por Estado. Mesmo com 

estes casuismos o governo obteve uma vitria relativa, mas nao muit)folgada, ou珂a, 

com 43,2% dos votos o PDS fez 49% das cadeiras no legislativo feder魂 enqato a 

oposi 豆o, corn a dd戸o de lo governadores, conquistava umaおeacol丁espondente a 70% 

da popula戸o e da economia do p醜 ou河a, os centros urbanos reafirmavam o voto 

oposicionista, enquanto nas zonas rurais mais pobres, o PDS mantinha a hegemonia 

eleitoral. No Senado, sem os Senadores bi6nicos, o governo dificilmente obteria a maioria 

das cadeiras, pois a oposi9乞o conquistava 10 das 25 cadeiras. Na C含mara, o PDS thtinha 

235 contra 240 cadeiras da oposio juntas 

Fleischer (198の,afirma que 'as 諦  ltimas manipu)a戸es do c髭gb eleitoral戸ilas em 

1982 viraram contra o feiticeiros em 1984, quando os dissidentes da Frente Liberal 

abandonaram o PDS para selar α "alianca democrtica" com o PMDB, que sob α 
lideranca astuta庇 TancredHVeves, acumubu uma margem‘た vitria‘た 300 votos no 

colgio eleitoraノem janeiro 庇1985’二  

Corn a elei車o da Alian9a Democrtica, em 1985, pelo Colgio Eleitoral, denotando o 

candidato do PDS, foi restabelecida a elei9乞o direta para presidente da Repblica pela 

emenda ず  25 de 15 de Maio de 1985, em dois turnos. A preocupa 乞o imediata era 
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Cく nvocar dei戸es para a dabora 蓬o de uma nova Constitui9o, o que relegou a s稽undo 
plano a legisla夢o eleitoral que continuava a manter os mesmos problemas くle vicio e 

estrutura, pois a legisla o era fruto do casuismo do Regime Militar. No se tocou na 

questo do nbmero minimo e m言ximo de deputados federais por Estado, nas candidaturas 
natas, 、 	as clausulas de excluso, na sub-representagをo e sobre-representa o das regies e 
nas sublegendas, que s6 foram abolidas em dezembro de 1986. Talvez a立  nica modifica o 
positiva mais importante implementada pelo novo governo,妬i a incluso dos analfabetosa 
cida'l2nia poltica como eleitores, porm continuavam sendo inelegiveis 

Em 1988, a Constitui9乞o introduziu algumas altera6es importantes, como o voto 
facul始%ivo ao maior de 16 anos, incorporando I ima imensa parcela da populagらoa 
cida&rnia poltica. Concedeu, tambem, o direito de voto aos cabos e soldados e fixou o 

nimero mnimo de deputados federais por Estado, que passou de 60 para 70, e manteve o 

minimo de 8 deputados por Estado, permanecendo as distor9es da represeriia 加  
proporcional. Fieischer, analisando estas condiG6es sobre as ei晦5es de l990, conclui que 

ムノ acontiinthiade na representado desigual entre Esiados e 
regies.A Pequena rnzgalha consegwida Pebs paulistas(czダa T,rnzcada 
‘たveria ser perto de 120 Deputados Federais), de aumentar a sua 
bancada'Ib60 pva 70 ser' devidamente cancelada com o aearzento'Ib 
yyitjis 16 Deputa威〕S凡derais novos da pei1feria"do 且mz7)4 4 de 
Rorauna e 8 do Tocantins). 

Nesta mesma linha de raciocnio, referindo-se aos casuismos feitos com o intuIto de 

garantir a vit6ria dos representantes do governo no Congresso Nacional (CN), 言  custa da 
distor事o provocada intencionalmente, Soares (1973) chama aten o ao custo politico, 

social e econ6mico provocado por tal medida. Estes custos se tomariam altos, na medida 

queos efeitos perversos desta desproporcionalidade induzida se manifestassem em um 
鮎turo prximo, no que se refere ao bloqueio, porparte dos representantes mais atrasados e 

paroquialistas, de medidas socialmente modemizadoras, e contra o qual os interesses 

particulares destes h ltimos no deixariam de se concretizar. Assim, 

亭nvainente. ao  aumentar ai吃ガcialmente a representaFdo poltica de 
uma cuitura poltica tradicional, atrasada, dommada por lidみes ocais, 
freqcLenremente latfitndistas. proprierrios rurais. corol房  Is 叱 todos os 
tipas ou pessoas de sua escolha ou confiana. o sistema eie7torai 
rerminou por prejudicaramazona dl p叩ulago destas d reas. Ao 
aumentar oPoderPeltico da elite訪agente desta cultura Politica rural. 
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tradicfrrnal e pr-ideolgica, ao super-representar na Cmara e no 
SlJLJdO asd reas‘たsenvoんidas social eP‘癒licaynen鳩  α le8isJaカo 
dimmuiu apossththdade de aprova芦o, pelas duas Cmaras, de reformas 
que viriam a beneficiaramaioria da populado rural que habita 
prtrzdpalmente estas d reas subdesenvoMdas. Este foi o caso da refbrma 
agrria. 口973:27-2影  

Em sntese, neste capitulo, foi possvel fazer um resgate histrico das legisla6es 

eleitorais no Brasil em cada perodo histrico, acompanhando a evolu声o da democracia de 

massas no pais, paralelamente合  moderniza車o e urbaniza9言o da sociedade brasilera. Pode- 

se acompanhar os avanos e retrocessos politicos em rela o a incorpora o e 

desmobiliza o de imensos contingentes populacionais, que ainda hoje possuem pouco 
acesso え  cidadania poltica plena, apesar do voto ser obrigatrio. Alm disso, em todos os 

perodos histricos mais relevantes que o Pas atravessou, assistiu-se ao conflito poltico 

entre as oligarquias dominantes e as elites dissidentes, que disputavam a sua hegemo血ae 

projeto de sociedade nem sempre pautada pela media9o partidria. Na prxima se o ser 

anhsada a proposta de reforma poltica em tranta9o lloCongresso Nacional (CN) 
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3 DEFINIく】A0 E AN LisE DA PROPOSTA DE REFORMA POLTiCA EM 

TRAMITAく】AO NO CONGRESSO NACiONAL 

O Picjeto de Emenda Constitucional eEC）ず 518, que trata da Reforma Eleitoral, 

possui I l propostas de altera戸o da legisla車o eleitor誠 atual. Destas, existem algumas que 
so consideradas muito relevantes, pois mudam radicalmente os procedimentos para a 

血sputa eleitoral. Dentre as consideradas importantes esto: 1-o sistemadstrital misto; 2- 

α proibi な o de coliga戸es em e/ei戸es proporcionais,- 3- α声lelidade partidria; 4- α 
altera戸o虚 normas para o segundo turno para presidente da Repzlb庇α； 5- oft?,? do 
seg 加  turno para governadores e prefeitos; 6- implanta o do voto facuftath'o; 7- 

desempenho eleitora/para acessフdrecursos dofrndoz?arit威rio e ao rdiくフ e televiso,・ 8- 
ec加nciainento pblico de campanhas eleitorais.(Machado: 1999) 

Estes oito pontos no foram escolhidos de forma aleat6ria, mas obedeceram a critrios 

funcionais relativos ao impacto induzido sobre o sistema eleitoral brasileiro, A 

pro軸通dade deste impacto, as suas conseq蛇ncias, os resukados positivos ou negativos e 

a amplitude de suas modifica96es sobre o sistema de representa o, ser,d claro, 

examnada sob uma prisma de proje6es, pois as mudan9as no est5o em v嶋or; portanto s6 

podem ser analisadas sob os espectro da investiga 乞o e da probabilidade 

く)&aross紅nっ esta refbrma esta prevista, se aprovada comく） se encくmtra, a pa式旺 das 
ei町5es de 2006. Assim define Tavares(1999]) 

os d界rentes sistemas e(eflorcns so concebidos ndo apenas segundo 
propsitos estratgicos mas como artefatos intitzccionais capazes de 
reaルar uma concep戸o particukr, embora nem sempre teoricamente 
erpkc?tada. acerca da natureza, das ノim戸es e das ノラna1idadesdb 



repr fsenta o paiit/ca edbmandato representativo: o que supう . pir sua 
vez n.wa concep‘ガo da ordem plblica e da prpria natureza liwnana. 

o9血ELffOI〕く)tlt(〕くiue ser estudado 6 o que institui o sistema distrital miSto. O Frojeto 

em trarmtaao no Congresso Nacional que da reda o a reforma eleitoral, est如ula para o 
ano de 2006 sua vigncia. Prope introdmir o sistema distrital misto no Brasil, 

modificando os artigos 45 e 56 da Constituio Federal nos seguintes pontos APEC 

estabelece que a representa o nas Assemblias Legislativas e Camara Federal de cada 
Estado e do Distrito Federal passaria ser feita corn base em SO% de vagas pelo sistema 

majoritrio, ou nmero inteiro mais prximo em distritos uninominais e os restantes 50% 

de vagas, passam a ser escol短dos em listas partidrias pelo誠sterna proporcional 

O modelo idealizado pelos relatores do projeto6 o sistema eleitoral da Alemih3,Nesse 

sistema cada eleitor ter dois votos desvinculados, no qual, um dos votos, ser dado a urn 
candidato da preferncia do individuo, no distrito; o outro ser dado em uma lista na qual o 

eleitor escolhe o partido de sua preferencia, tambm no distrito Este segundo voto dado 

com base no sistema proporcional 

Este sistema, dentro da engenharia poltica proposta pelo relator do pr可eto, adequaria a 
vantagem de unir com eficcia dois modelos antagnicos de convers豆o de votos em 
cadefras O sistema majoritrio teria a vantagem de proporcionar ao sistema brasileiro a 

estabilidade e a governabilidade, gerando um modelo de competi9ao bipartidrio alm de 

aproxunar o deitor do seu representante atravs do dstrito No outro extremo, estaria a 

vatagem do sistema proporcional., que asseguraria a representa o das minorias. O 

problema apontado pelos que defendem a ado o do sistema misto 亡  de que se precisa dar 
coeso ao sistema partidrio, para fortalec-lo. O prprio relator do projeto defende esta 

mudana com entusiasmo, ao referir-se novamente a questo da governabilidade.. Esta 

idia fixa em torno deste tema parece transformar a Reforma Politica como a tbua de 

salva o do Pais. O relator argumenta・  

uma verdadeira‘たmocracia, onde osPaderes executivo e legislativo 
タasszrn de fato trabalhar no sentido da governabi&屍ide, tem no sisema 
Pmカ屍切o seuPrrnciPai‘功cerce.Sbpirtidos . fortes e com ai?IOガo 
Paramentar coerente'que representamavontade de seus e鱈tores. 
D君加em com mais preciso as principais correntes de opfrido da 
socied厩e a resPeUo dくフs seus gmmles Probkmas, e desta prina. 

68 



αmクrrmo seuf鳩pd primordial, que'fazer da democracia uma 
ノerroienta db desenvolvimento. (Machado, 1999:02) 

O projeto define que o nmero total de representantes na Cmara dos Deputados nao 

ser superior a 513, mas mantm intacto o nmero minimo de oito e o mximo de 70 

representantes, um dos problemas que disfImcionam o sistema proporcional. O relator 

remete, para pma Id complementar, a fixa o com base na propor d onal頭aije do 

eleitorado, o n立mero de representantes, uma altera戸o importante, pois modifica a atual 

legisla9o que fixa o nmero de representantes com base na popula 豆o. Isto, no caso de 

elei 乞o pelo sistema proporcional. Mas continua em vigor a fixa9o de um teto como珂  

dito anteriormente para a representa 言o Estadual e do Distrito Federal, prevendo que, o 

partido que eleger um nmero superior ao definido pela proporcionalidade, ter sua 

diferena acrescida ao nmero total de deputados. Alem disso, veda a coligaao partidria 

nas dd96es proporcionais 

Nesse caso, a modifica o parece ser positiva, pois a coliga o em elei6es 

proporcionais 6 um instrumento que deturpa a representa 豆o, porque faz com que um 

pequeno partido sem status eleitoral pegue carona nas costas de um partido maior, 

aproveitando sua envergadura eleitoral. Exemplificando; o pequeno partido torna-se 

parasita do partido m誠or usurpando deste votos que, do contrrio, se concorresse sozinho, 

no conquistaria O partido que aceita coligar-se com outro sai perdendo no sistema 

proporcion魂  em virtude do clculo do quociente eleitoral, alm de ser incompativel com o 

sistema. O sistema proporcional visa, sobremaneira, garantir a especificidade do partido 

indiviiializando-o perante os outros, diferenciando-se para que o eleitor compare e vote 

no panido com o qual se identifica A permissividade das coliga6es, em ei晦oes 

proporcionais, dilui a diferencia頭o, a nitidez e a representa 豆o dos diferentes partidos, 

desfigurando a propordonalidade da representa o, bem como a identidade destes com o 

eleitor. 

Em rela o ao c会lculo do quociente eleitor魂  a prtica las coliga らes acaba 

pr（〕lorcionando densidade ddlo丁a】 a partidos sem expresso sod誠っ qu烏 do contrziqno 

obteriam representa9豆o no parlamento. Exemplos mais conhecidos destas distor戸es, 

precisara ser analisados cuidadosamente para no comparar essncias diferentes. Pequenos 

partidos como o PV e PcdoB, ao coligarem-se com um partido muito maior eleito惑mente 
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como 。PT, e atravs deste artificio obterem representa 乞o na Assembleia Legislativa do 

Rs, pode ser punidos da mesma maneira que um partido que負i criado no丘m-de-seniana, 

no gabinete de um parlamentar independente 

N加  h como comparar partidos como oPcdB ou mesmo oPSB (que s乞o pequeno或  

com outro como o PRONA ou PV~no desmerecendo a sua cria声o 一 mas que no 

possuem raiz historica alguma. Portanto, a corre o destas distor6es precisa ser 

cuidadosamente estudada, para que no se coloquem em patamares id&iticos, partidos com 

histrias diferentes. Isto n豆o significa discordar do diagn 6stico feito sobre a 

"malandragem" utilizada pelos pequenos partidos, para obterem representa9o 

pa血mental o que se desejae que em uma reformula 谷o deste porte, "no se jogue fora a 

criana junto com a 自  gua do banho", ou seja,e preciso criar um mecanismo que Ih vorea 

os partidos minimamente enraizados, daqueles que s言o criados a "toque de caixa', para 

abrigarem血ssde皿es que passeiam de um pa血do ao ou打o 

Em rela9きo a este problema que a reforma pretende corrigir, Tavares (1999), salienta 

cpe a coligaao partidria passou a ser um fim em si mesmo, pois esta prtica acaba por 

sU加寵uTzr a fun o de diferencia o do partido e o quociente da coliga 豆o utilizado para 

converter votos em cadeiras, acaba anulando o quociente partidrio, ocasionRndo a 

despropor o na 血stribui9o dos votos para cada partido integrante da coliga o, de 

acor面com seu peso eleitoral oautor argumenta que a coliga 豆o partidria n豆o豆 em si, o 

maior problema que o sistema proporcional adotado no Brasil apresenta. Outras 

democracias que utilizam o sistema proporcional tambm enfrentam este tipo de problema 

com as coliga6es. Entretanto, esta disftin をo sistznica pode ser corrigida, desde que珂a 

institudo um mecanismo que redistribua adequadamente e de forma proporcioral entre os 

partidos, as cadeiras obtidas por cada um na coligaao. Segundo o autor, 

Alねnas ekitorais entre Partidos sdo inconsistentes corn α 
representa o proporcional porque ela busca 侮e) a integra o e o 
cmsenso precisamente po,・ mezくフ dad抄rencia o. da especfi cidade e da 
mi lid.ez na expresso parlamentar‘た cada um dDsPartidos. e no 屍） seu 
srncretismo, de sua confuso, ambl炉ldade e equivocidade.E sao 
tamdm desnecessdrias na representa9do Proporcional porqie esta 
U房ma otimiza as condi戸es para que cada partido concorra sozinho d s 
ele考des. (Tavares. 1998:166) 
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No 証sterna partidario brasileiro os pequenos partidos utilizam este mecamsmo para 

fugirem ao quociente dettor誕． Nicolau (1991), pro加e a corre o deste problema de 

maneira que阿a proibida a coliga 豆o partid合ria em dei6es padamentares, ao mesmo 

tempo que seja elaborada uma mudan9a na frmula matematica para dar aos partidos que 

no alcancem o seu quociente exigido, a possibilidade de disputarem as cadeiras que 

sobraram. Para tanto, a frmula das maiores mdias que facilita a distribui9乞o das cadeiras 

aos maiores partidos, teria que ser corrigida. Assim, Nicolau (1991), afirma 

亙melhor maneira‘た se corrigir essa虜stor o seria acabar com o 
mecurismo da coli2a‘カo para eleies parlamentares. Alm disso, seria 
mm‘フe‘カガノフ ,zmzフ ,,2z‘注7flCL7 na たうrmula matem'tica usaえlzpara se くaクter o 
aucente ekitoral exch功ido os votos em branco ao catcuio. e 
mern.atindo aue os varflaos cjue nao rennam aimg1(4V 1L4( り“えノ星“"“じ  
‘衣sutem as Ca叱iras que sobraram-. Dessa 加rina. oプm aa co3gaao 
seria compensado com uma frmula mais proporcional e menos punitiva 
parci as pequenos partidos. (pp. 22) 

O autor segue sua argumenta o a respeito da coliga弾o partidria em elei6es 

par18rnentares, dizendo que de urna maneira ou de outra, todos os partidos, independente 

do espectro ideolgico, so favorecidos. Mas onde est, o favorecimento? Segundo e autor, 

o beneficio estaria na estratgia poltico-eleitoral utilizada no sentido de maximizar a sua 

fora deitoral, buscando alcanar o quodente mnimo necessrio para a representa9ao 

parlamentar. As coliga96es, em relago aos partidos pequenos, tenderiam a anular o efeito 

mecnico que seria o de favorecer os maiores partidos na converso de cadeiras. Se isso 

verdade, por que ento os partidos mais fortes aceitam e n言o recusam a coliga9ao com os 

micro-partidos, ja que este tipo de prtica em princpio s favoreceria aos pequen瑠  

Existem elementos mostrando que esta prtica tamb6m beneficia, de alguma maneira, os 

grandes partidos. Isso ocorre, em virtude da maneira comoも  montado o colgio eleitoral no 

Brasil, ou S可a, cadaE就ado da Federa頭o funciona como um "disliiio eleitoral" ou uma 

circunscri9豆o eleitoral, no sentido do clculo que 6 feito para a proporcionalidade da 

representa らo na C合mara FederaL Se este c合lculo fosse corrigido para proporcional uma 
cl自usula nacion加hnica de barreira, por exemplo, os partidos seriam obrigados a organizarー  
se nacionalmente, evitando a regionaliza9乞o dos partidos no Congresso Nacional e o 

mecanismo das coliga96es seria aos poucos inviabilizado. No entanto, como o 豆sterna 
ddtoral bra血dro, pdas suas regras, 勲vorece o regi onaliza戸o dos partidos, estes, 

dependendo da re夢乞o, apresentam densidade eleitoral pouco uniforme fazendo com que 
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um partido grande como oPFL, que no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, possui rrrnR fora 

eleitoral bem estruturada, tenha dificuldade de penetra o no S叫 com exce o de Santa 

Catarma, obrigando este a se coligar com outros partidos como o PMDB, PPB e PSDB 

nestas regi6es. Este e um exemplo de como um grande partido busca a coliga戸o para 

alcanar o quociente eleitoral. Neste caso, as afinidades ideolgicas prevalecem師bre 

outros fatores. 

A atgurnenta o de Nicolau segue esta linha quando afirma que, na maioria das Y ez.es, a 

&iUaao6 a nユanea enviesada encontrada no 蕊sterna, para a competi9敏） d血oral, 

mesmo que esta prtica n五o seja aconselhvel no sistema proporcional pois, a longo prazo, 

destri a especificidade e a diferencia o dos partidos, que 6 o que da sentido え  sua 

existntha. Assim ele afirma que: 

No enlanto, oFe庇rabsino paTh山no brasileiro, graas ao qual 
partidos relevantes em alguns Estados sdo irrelevantes em outros, faz 
com‘タe at os maiores partidos nacionais se beneficiem das coliga6es 
em Estados onde so mais fracos em termos eleitorais.Pbrtanta.. por um 
carniitho ou por oulro,aco互?1fio eleiloral rias elei戸es paTJcJTfl87)1ares 
interessa atodos．伽icolan 1996:8の  

Outro fator importante para a coliga o entre os partidos 6 a respeito do recurso da 

propaganda eleitoral gratuita no rdio e televiso. O tempo disponibilizado para cada 

partido exercer este direito d diretamente proporcional ao nmero de deputados no 

Co 、jes欧〕Naciく〕na! e nas Assemblias Legi式ativas e Cn3ra de Vereadく)res. A coliga 乞o 

tem, portanto, o aspecto estratgico de aumentar o tempo do partido " cabe9a de chapa", na 

propaganda gratuita. Eガste, tamb dm, outro fator que influencia na coliga 豆o, que6 a 

possibilidade de aliana com um determ血ado partido, com o intuito de impedir que este 

partido advers自rio coligue-se corn o partido rival, garantindo um maior peso deitoral na 

disputa pelas cadeiras e esvaziando o potencial competitivo do outro partido一  

Schmitt (199の afirma que 6 possvel associar o fen6meno das coliga96es eleitorais, 

com o tipo de sistema eleitoral que se usa. Se os partidos utilizam esta prerrogativa esto 

cientes da necessidade estrat6gica de maxhni2ar o desempenho deitor誠 e buscam nas 

I3 Eta estudo referente aos parceiros preferenciais dos partidos politicos nas coliga9es eleitorais para a 
く】鉦iara dos Deputados ぐ  mi血o interessante o estudo feito por Scbm血(1999). 



73 

alianas o caminho mais viavel, Talvez isto se deva a deficincias no regramento da jogo 

politico. Alm disso, se as alianas acabam tornando-se indispensveis para o 'ogo 

eleitot魂  deduz-se que a simples diferencia o dos partidos no est correspondendo え  s 

expectativas do deitor, quando este transforma seu voto em uma escolha partidari& 

A escolha pelas coliga6es obedece, tambem, a uma logica utilitarista, que se aproveita 

das defici6ncias da frmula eleitoral, que gera desigualdade na distiibui車o das cadeiras 

parknient&es Esta desigualdade est, por exemplo, presente no clculo do quociente 

eleitoral, na defini戸o das circunscri9うes eleitorais tendo o Estado, e no a Federa声o como 

parmetro. Na ausencia de uma cl言usula nacional b nica de barreira, Lijphart argumenta 

sobre os efeitos das coliga es no声ocesso eleitoral dizendo que 

11”カl n crnncironhnpna' 4 ithtnh o」c menores lxlrガdb& e como α 
lipロ  rnyjircjnnaljdンスた tendease dar especialmente em delrtmento aos 
neauenos nart威,s. node-se esperar que o apparentment reauza α 
たspr?Dporcionah‘ねdb一  Dele pode se esperar tambm que tenha wr ejeito 

Sく1るre o s駕たma 子ar女凌ino; comく］  ek reduz α desvall女2gem 鹿  ser um 
pequeno partido ele remove um importante incentivo d frso‘えlS 
peqtienar legendas, e assim, todas os outros戸tares sendoigtais. ele 
deve.th aumentar o mimero efetivo‘たpartidos e diminuir a lllmた?2.CiLl de 
maw7マas parlamentares e manufaturadas. (Lijparht, 1994:134-5) 

C) terceiro ponto considerado de extrema importncia no p画eto de reforma eleitoral, 

diz respeito a fidelidade partidria. Este instituto teve maior visibilidade nas legisla6es 

elaboradas pelo Regime Militar, pois tinha uma finalidade instrumental invertida dentro 

das regras d可ogく・,de permitir um maior contrく〕le sobre o sistema partidrio. OqBeseria 

afinal esta finalidade instrumental invertida? A fidelidade partidria, como o prprio nome 

diz; fiz com que h可a coeso e unidade partidria frente aos戸ncpios regimentais ou 

programticos do partido 

N o Regime Militar, este instrumento de administra o interna dos partidos passou a 

flmcionar como urna forma de press豆o s avessas, ou s可a, no intuito de manter uma 

unidade partidria no partido do governo, para inibir possiveis defec96es em sua base 

14 0 termo Appareniment tern sido utilizado na literatura internacional pam classificar instituto que estuda e 
traia do impacto das alianas e coliga6es eleitorais. Sobre isto ver FARREL. David (1997)にomparing 
Electoral町stems. Londres, Prentice Hail. 



Neste caso, no era o partido que aplicava a puni声〕 ao parlamentar e, sim, o govem4〕, que 
punia, caso no houvesse fidelidade鶴ordens do Executivo. 

Eniede-se que o mandato pertence ao paitido e nao ao individuo, ento a fidelidade 

partidzia 6 mais um reforo para proporcionar unidade aos seus filiados. Sabe-se que a 

divergncia interna 6 normal e as diferen9as de posicionamento sobre detenninado assunto 

geram conflitos~no sentido positivo do termo 一 que sao solucionados pela democracia 
interna de cada partido, fazendo com que aqueles que tm posi頭o minorit自ria acatem a 
determina9をo da maioria e, portanto, votem e ajam em defesa da posio do partido e no 
do indivduo No caso do politico estar em desconforto com o partido,de deve ter a 
priragativa de se des星jar e ingressar em outro que o acoThR, mas, neste caso, o mandato 

teria que pertencer ao partido no qual pertench antes da troca. 

A fidelidade tambm 6 parte constitutiva do estatuto interno do partido, ou踊a, quem 
se筋a a um partido deve conhecer as regras deste estatuto, de tal maneira que fique c'aro a 

sua margem de manobra e de liberdade, de acordo com este mesmo estatuto e ciente das 

puni6es impostas pelo seu descumprimento. Desta forma consegue-se impedir que o 
partido 珂a usado apenas como trampolim, para individuos que no tenham nenhum 

compromisso partiddrio. A puni o com a perda do mandato seria urn fator coercitivo e de 

sele o, pois aqueles que pensam em usar os partidos para beneficio prprio teriam maior 
dificuldade de encontrar acolhid& Em recentes estudos, a argumenta 豆o de que a troca 
indiscriminada de partidos seria uma das causas da fragilidade e instabilidade de nosso 

sistema partidrio, autores como Fernando Limongi e Argelina Figueiredo(1995) afirmam 

que a troca de partidos, apesar de ser intensa, ocorre dentro de um espectro ideolgico 
corapztvel, no havendo nenh(irna rela 乞o mais grave com a gera o de instabilidade 
poltica. 

Pode-se afirmar com certo grau de certeza que, ao contrzお do discurso de que a troca 
de partidos 6 um facilitador da instabilidade poltica, esse fen6meno poderia ser 

compreendido de outra maneira.E verdade que o sistema proporcional est com 
problemas, no que diz respeito ao seu aperfei 9oamento; mas tamb6m 6 verdade que ele no 

6a causa de todos os males, como a ingovernabilidade, e a alta volatilidade eleitoral 

Existem estudos recentes mostrando que a excessiva troca de partidos pode ser inteipretada 

como um realinhamento e um acomodamento das si夢as partidarias, corresporlくlentes ao 
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mesmo espectro ideol6gico, ou seja, elas so consistentes em cerca de 95%. Sをo raros os 

cases em que u工n candidato do PFL,pく）r exemp珂 ingressa no PT. Aprevvel trく〕ca se da 

para um partido correspondente ao espectro ao qual estava inserido antes da saida. Assim, 

um indivduo, na maioria das vezes, trocaria oPFL pelo PTB ou PMDB e assim por diante, 

obedecendo um critrio ideolgico. De acordo com a Tabela I abaixo pode-se 

exemplificar este argumento: 

mesmo espectro ideológico, ou seja, elas são consistentes em cerca de 95%. São raros os 

casos em que um candidato do PFL, por exempt°, ingressa no PT. A. provivel troca se da 

para um partido correspondente ao espectro ao qual estava inserido antes da saida. Assim, 

um indivíduo, na maioria das vezes, trocaria o PFL pelo PTB ou PMDB e assim por diante, 

obedecendo um critirio ideologic°. De acordo com a Tabela I abaixo pode-se 

exemplificas- este argumento: 

TaI竣IaI Tabda I 

Tabela Demonstrativa das 
Coligações Consistentes 

Taxas das Coligações 
Coligações mais 
menos consistentes 

Eleitorais por Partido 
ou 	Coligações 

inconsistentes 
Ano 86 90 94 	86 90 94 

PDS/PPR 83,9% 87,8% 72,1% 946 6,85% 9 7,80% 17,6% 9,7% 4,4% 10,3% 

PFL 80,6% 88,5% 70,7% 5,6% 8,7% 14,6% 13,9% 2,9% 14,6% 
PTB 71,0% 81,6% 57,5% 12,9% 6,6% 10,3% 16,1 11,8% 20,7% 

PMDB 0 7,6% 15,5% 100% 92,4% 84,5% 0 0 0 
PSDB - 9,2% 13,9% - 90,8% 86,1% - 0 O 
PDT 26,7% 36,9% 40,9% 6,7% 21,5% 11.4% 66,7% 41,5% 47,7% 
PT 	66,7% 91,9% 88,5%  0 8,1% 3:1% 33,3% 0 8.3% 

outeSchmitt, 1999. onte: 	1999. 

Nesse mesmo sentido, Rodrigues (1995), referindo-se a questo das coaliz6es e da 

unidade parlamentar na identifica頭o da instabilidade politica, afirma que 6 possivel 

identificar uma "espinha dorsal" ideol6gica no sentido em que Schmitt (1999) emprega, ou 
seja, existe um comportamento ideol 琴co que funciona pois de uma maneira ou outra, hh 

consistencia nas coliga96es e blocos partid自rios que se situam dentro de uma mesma linha 

programtica, ou de coliga戸es Consistentes. Assim, verifica-se a existencia de um padro 

que obedece a um alinhamento coerente com as coalizes pactuadas, da mesma maneira 

como afirmou tambm Rodrigues (1995) 

Nesse mesmo sentido, Rodrigues (1995), referindo-se 6. questão cias coalizbe' s e da 

unidade parlamentar na identificação da instabilidade politica, afirma que é possível 

identificar uma "espinha dorsal" ideológica no sentido em que Schmitt (1999) emprega„ ou 

seja, existe um comportamento ide,ológico que funciona pois de uma maneira ou outra, há 

consistência nas coligações e blocos partidários que se situam dentro de tuna mesma linha 

programitica, ou de coligações consistentes. Assim, verifica-se a existência de um padrão 

que obedece a um alinhamento coerente com as coalizões pactuadas, da mesma maneira 

como afirmou também Rodrigues (1995). 

Kiazo(1993), nesse mesmo sentido, afirma que, independentemente da volatilidade ou 

da fragmenta 豆o partidria, ゾノ epossvel discernir certo padro no que se refereauma 
parcela considervel de polticosf ．君 ou seja, existe uma determinada coerncia 

ideolgica que funciona para o reagrupamento em torno de questes mais importantes e 

que mesmo com a ausencia de organiza96es partidrias mais solidas, as lideran9as potiticas 

tendem a se manter em um bloco ideologico consistente, como afirma Schmitt(1999) 

Kinzo (1993), nesse mesmo sentido, afirma que, independentemente da volatilidade ou 

da fragmentação partidaria, 	épossiveI discernir certo padrclo no que se refere ulna 
parcela considercivel de politicos [..1", ou seja, existe uma detenninada coerência 

ideológica que funciona para o reagrupamento em torno de questões mais importantes e 

que mesmo com a ausência de organizações partidarias mais sólidas, as lideranças poliricas 

tendem a se manter em um blow ideológico consistente, come afirm.a Schmitt (1999). 

9iblotoca Setorial de農線ocia R e Il umanindad誌  UFRGS 
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A institui9o da fidelidade partidria deve ser entendida como mecanismo de controle 

da vida partidaria, ou刈a, 6 um instrumento que possibilita a disciplina interna, c3ibe o 

personalismo eventual de algum filiado que no esteja muito alinhado com o conteildo 

decisrk・ do partido ao qual 6vinculado, e fortalece a uniまo interna deste partido.. Aldm 
disぶs, a fidelidade partidria precisa ser entendida e internalizada como um capital鉢，litico 
extremamente til, sinalizando ao eleitor o padro de comportamento do poltico e do seu 

partido, quando comparado com a coerncia das a戸es no discurso e na prtica. Outra 

vantagem positiva que o mecanismo da fidelidade partidria introduz na vida dos partidos 

6a possibilidade de diferencia声o, perante o deitor, dos po誠donamentos ideol6gicos 
丘ente a determinadas questes,魚cilitando ao eleitor a escolha segura do partido no qual 
pre価菖Ie votar. 

Um sistema partid自rio e institucional excessivamente permissivo con6l o 
fhncionamento cninimamente organizado de rima democracia representativa. Ainda nesse 
se盛ldく〕・ a ausncia de mecanismos institucionais くle yinくmla 哀く〕 dく〕 parlamentar aく， partido 
acaba permitindo intensas migra6es intrapartidrias, engendrando um amorfismo 

partidrio, deixando o eleitor desorientado no momento em que faz sua op9ao de voto. O 
eleitor nunca sabe, com uma rrargem segura de certeza, a que partido pertence, a q回  
ideologia ou quem 6 op癌9豆o ou quem 6 governo Quando nos discursos inflamados se 

procuram causas para a instabilidade poltica, e culpa-se a "amnsia" que a maioria dos 

eleitores tm, porque no lembram em quem votaram nas丘  ltimas eleiges, nada mais e do 
que um sintoma da falta de vinculo dos candidatos com os partidos. A excessiva 
permissividade da legisla9言o com a falta de regras para filia9o e desfiuia9乞o partidria6 
um dos problemas que devem ser corrigidos 詳）ssibilitando, como medidas de ajuste, a 
instituio da lista partidria fechada que daria maior visibilidade ao contedo 
prograrn 言tico, em detrimento do voto personalista, dando maior estabilidade e visibilidade 

para os eleitores poderem fixar o partido e o programa ao qual pertence o canddato 

A fidelidade partidria deixou de ser um mecanismo forte de conduta da vida partidria, 

quando da escolha em 1984 pelo col6gio eleitoral do candidato Tancredo Neves. }aquele 

contexto, dissidentes do partido vinculado ao Regime Militar, o PDS, resolveram votar no 
candidato da oposi9をo. Esses dissidentes findaram o PFL, e junto com o PMDB, 
montaram a transi9をo poltica dentro da Aliana Democrtica, que seria a base de 

sustenta o do regime democrtico rec6m eleito pelo col6gio eleitoral. A fide1idade 
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partidria, nos anos 70, era usada como um血strumento de controle governamentR? sabre 

os partidos no Congresso Nacional (CN), pelo do Regime Militar, como forma de punir 

eventuais defec るes na sua base de sustenta o. A argumenta o do governador do Estado 

de So Paulo, Mrio Covas vai ao encontro deste ito quando diz que 

M 'epoca do b可召ulidarismo. a fidelidade partid●ria prevaleceu, mas 
prei'olecen sob um enfoque completamente 虜verso.Naquele insWiriie. α 
声たlidade partidiria era uma forma死 compulrariamente, 戸  que no 
hm7ロ liberdaded乞 organiza戸b partid●ria, reter algum 屍ァlmフ db 
pzn浸. Mi instante em queんn功erdade de organizado pare/daria. α 
.de]a'adePartdria'urna necess減ide absoんta 

Neste enfoque o Senador S6rgio Machado (1999:7), parece ser claro 

α声deb威ide partidria'outro aspecto ind寧enswl ao戸7九ば 'c/mento 
dirs irislilui''6es polticas.月 valorizaカo do candidato em‘たIri7nento do 
pariido tem propiciado uma situa o que facE加a a migra芦o partid●ria, 
讐1itcis vezes coin a finalidade meramente eleitoral ou pessoaL LI 声ce 
da ausncia db compromisso com os prooramas paiガdnos. 

E nesta linha o Senador Arruda (1999) a1nna: 

Penso que a声lelidade partidria, como conceito,'um complemento 
indispensvel ao primeiro ganho, 女primeira conqzasta do voto d2strital 
misto, que'exatamentea existncia‘たpartidos poifticos fortes'.．ノmas 
'preciso reconhecer quea声klidade partidria sJ pode ter vigncia α 
partか由 existncia do voto赤Iガia] msto. por razo de coerncia 
conceUua1,e Pensくフ gue'muito interessante ~ cく刃男て？ consta 凌フ reね功rio ー  
que exista α questo do prazo de戸lia9do. Entendo tam/ 動】 que., nas 
questes Programticas a nvel das estruturasPartidrias. dever-se-ia ter 
clusulas claras鹿声Igamento partidirio. Parece-me que so esses os 
dois pontos fundamentais que devemぎβrcolocados. (pp.6) 

×o que diz respeito ao mecanismo que introduz altera o das normas do segundo turno 

para. a Presid6ncia da Repblica, entende-se que at6 seja mais um indicaior da 

desmoi1iza9o eleitoral que est言  sendo planejada. A proposta do relator pretende extinguir 

o segundo turno das dei95es para os cargos majoritrios aos governos estaduais, 

mumcipais e, em rela車o ao Executivo Federal, prope a sua no rcaルa9ao nas seguintes 

condiges: 
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2-Ser considerado eleito子?residente o candidate？争ピ,registrado戸9rpvz?1Ido 
Poiiた,O, O加iver vo加＆  no conアutacわs os em branco e os nu加s, que 
rqwesemem qualqiaer uma das‘班ernativas abaixo: 1-quaren加 e cincoPor 
cento; ouルpelo menos quarenta por cento e diferena igud ou superior α 
quinzef'ontosf'ercentuais em rek考 o ao segundo co死'ado, cumulativamente. 
Ill-se nenhum candidato atingir avotado prevista no pargrafo anterior, farー  
seー或杜oya eki9面， ammrrendb os dbおcan虚datos mais votados e consikrimdoー  
se ele飢’'lquek que obtiver a maioria威）s votos vlidos". 

Aextiil声o do segundo turno na elei車o do executivo tem defensores que argumentam 

ser este instituto outro fator que incentiva a fragmenta o partid言ria, a corrupgo e o 
oportunismo politico. O Deputado Federal Joo Almeida, em comentrio sobre a PEC 

O499, que normatiza o segundo turno das ei晦 es, afirma que: "o segzrndo turno tern sido 
muito l til perra ar negocia うes polticos, que levam ao fortalecimento 虚  partidos eg鯉7os 
que no lm grande representatividade, ao庇37nanteklmenio dos partidosl.J’二 e o relator 
S6rgio Machado (199外  compl ementa: "Mlverdade o segzmわ turn‘フ  nas elei うes 
mrznic女7ais e Estaduais tem se constitudo em variL加ei iiuんtora威z desarmonia interna dos 
par 義  osf..j”. 

O reJato acima 6 uma sntese do pensamento vigente, que ganha espa9o dentro dos 

meios polticos que tratam de propor reformas em nosso sistema eleitoral. No existe 

nenhum dado que comprove a afnna 気o do Deputado, de que o segundo turno gera este 

tipo de situa9o. Ao contrrio, a existncia do segundo turno garante maior transparncia e 

legitimidade ao processo democrtico, permitindo que os dois candidatos finalistas 

apresentem, com maior preciso, os seus programas de governo e possam se diferenciar 

perante o eleitor. Entretanto a lgica vigente e subjacente a esta afirma9豆o parece ser a da 
desmobiliza9乞o do eleitor, ou seja, quanto menor competi9乞o eleitoral maior a 
concentra夢o de poder e, por conse魯unte, maiores as chances de manter o "status quo"e 
os声vil6gios da elite dirigente. 

A idia de que o segundo turno seria uma das causas da fragmenta 豆o partidria, da 
coirup o eleitoral e de outros rnRles 6 uma atribui9豆o sem comprova 豆o nos Latos. A 

impresso que transparece d de que, a solu o para os males do pas, reswne-se 
simplesmente na mod遺ca 乞o do sistema deitoral e, como em um passe de mgica, 

reso'veria todas as mazelas estruturais enfrentadas no BrasiL Analisando-se esta 

argumnenta 乞く〕  de alguns legisladく res, tem-se a idia de que da e tl皿a vis敏）  muito 
supethci魂 autoritria, imediatista e paliativa 翫〕bre o probierna. O segundo turno nas 
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eleigdes foi adotado na Constitui戸o de l988, com o intuito de melhorar o 証sterna de 

com.peti 包o eleitoral dando mais transparncia na competi9o poltica. A exigncia de 

segundo turno tambm tinha por obietivo, evitar que um candidato com baixa vota o, 

fosse imediatamente eleito, sem a maioria absoluta dos votos. Estava, entao, estabelecido 

um critrio de seguran9a minimo assegurar a legitimidade do candidato vitoriく●瓢）ー Esta 

exig負×二1a permite uma segunda oportunidade, para que o eleitor pudesse ter melhores 

chances de comparar as propostas que disputavam seu voto oproblema ocorre nas 

co1igag&s, em ei晦6es proporcionais para o Legislativo, que s5o imprprias no sistema 

proporcional e, n云o, nas eleiゆes para os cargos m亦)fltflOS. 

Nas ei晦5es para os cargos executivos as alianas so normais, pois obedecem, segundo 

Schmitt (1999), a coliga如es con誠stentes ideologicamente, com o intuito de sairem 

vitoriosos nas elei戸es. E comum um partido derrotado no加meiro turno apoiar um outro, 
no segundo turno, que apresente aThidades ideol 夢cas. De outra forma, o partido pode 
与iberar" seus 誠mpatizantes ou orientar a melhor postura a ser tomada, em rela oa s 

foras que disputam o segundo turno. 

Outro argumento utilizado para a extin9o do segundo turno 6 relativo ao alto custo das 

camprnhas eleitorais. Nessa linha de raciocnio o relator afirma: 

Os argumentos contra o segundo turno apontam que ek tem sido 
ineficaz para o apeifeioamento do nosso sistema eleitoral, contribuindo 
ao contririoJara i勿racionar os custos das campanhas eたitorats e para 
α昆mentor α infl2虐ncia db Poder econうmico. Alm disso en加q2(eりeo 
sisternl 戸irtidirio e favorece a戸rmado de acordos politicos esprios 
que levam, aps uma campanha vitoriosa, ao loteamento dos cargos 
J戒b女ぐくls. retardandフ o incio く鱈かくュ或フ g（乃'emla. CくJm Prejuzo GG ろam 
flrneinamento da mquina administrativa. (Machado ,1999:08) 

Na afirma戸o acima, aparece um dado novo que 6 o prejuzo da fim戸o governativa em 

decorrncia do loteamento de cargos pblicos, devido ao apoio dado no segundo turno 

Esta も  outra afirmativa que no tem sustenta9をo nos fatos pois, independentemente de 

haver ou n豆o segundo turno, a barganha politica sempre existiu na prtica poltica 

brasileira, em virtude da cultura do patrimonialismo e do dientelismo, que utili7arn, de 

maneira privada, o espao pbblico para obtenao de vantagens de qualquer ordem 



A referncia aos altos custos da campanha eleitoral pode ser abordada de outra maneira, 

く皿 seja, no る a anula 豆o de um dispositivo consideradく〕  mais demく・crtico e transpatente, 

como o segundo turno, que levar a diminui9加 dos gastos de campanha e. sim, a 

introdu まo de uma legislaao inibidora do abuso do poder econmico, com a fiscaliza o e 

puni編‘)enrgica dos infratores da lei, e este mecanismo inibidor pode ser por exemplo, o 

financiamento pblico de campanhas eleitorais com uma fiscaliza戸o rigida e profissional 
Pode-se acrescentar ainda, que foi exatamente a flexibiliza戸o de um mecanismo que 

fiscalizava a doa9o privada para campanhas eleitorais (origem por exemplo, do 

impeachment do Presidente Color), que esfacelou a pouca e incipiente fiscalizago sobre 
a corrup 言o eleitoral. Essa flexibiliza頭o permitiu que empresas privadas financiassem, de 

forma agressiva, campanhas de candidatos comprometidos com o setor privado e clientes 

do Estado, em obras pblicas das mais diversas 自  reas (caso das empreiteiras, dos bancos 
privados,がanos de saidej 

Esse comprometiment可ogou por terra todos os esforos de moraliza9乞o e punio de 
il fcitos, praticados pelo abuso de poder econ6mico. A afirma褒o do relator vai no sentido 

contthio da necessidade da moraliza9o das campanhas eleitorais. Seria mais vivel se 

fbsse instituido um mecanismo que punisse severamente o abuso do 弾〕der econmico e, 

no, a extinao de um mecanismo que propicia maior transparncia na disputa eleitoral. 

O staIor Foga9a argumenta llo sentido de extin 哀o do segundo turno afirmando que 

o sistema de dois turnos estimulaachamada rn/croftcica partidna. A 
mwr卑nilverizado poltica do Pais.加je, encontra sustentaFdo,. tam加刀2, 
no sstema de dozs turnos， 戸フr9ue Mum benくプIcm enorme em ut,i.).izar α 
tekvis敏 , uma vez que no I這nenんma resPonscthiLidade Pol.ticz com o 
res2thado L l que as coalizes polticas resultantes dl emergncia de 
a'ozs turnos so politicamente frgeis l/O sistema de um turno forca as 
coak!res mais sうli威2了 9tie so aquelas longamente articuladas antes da 
ek7戸o e que Podem‘ねr em processos governamentais mais duradouros 
e eficazes. 

Nicolau(1991)afirma que os problemas que afetam nosso sistema poltico lョ ib6m 
resultam de uma legisla9乞o excessivamente permissiva. As elites brasileiras, ao perceberem 
movimentos no sentido de viabiliza丁 uma legisla車o eleito丁証 mais 丁igorosaっ acusam os 
projetos de serem antidemocrticos e invi自veis. Esse comportamento 6 resultante do que 

Tavares (1998) chamou, com muita propriedade, de hiper-reformismo institucional"; 
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portanto essa instabilidade na defini戸o de uma legisla o eleitoral 6 fruto desse fenmeno, 

que integra o "inodus operandi"desses agentes sociais. 

Outro ponto complicado de ser analisado nesse projeto de Reforma Politica, seja a 

ado o do voto facultativo. A principal justificativa para desobrigatoriedade do voto esta no 

argumento, segundo o relator do projeto S6rgio Machado (1999）・  

E importante registrar 9w nas principais democracias 
representativas o voto , sempr,facultativo. Constata-se, de fatowm 
comia戸o entre voto obrigatrio e o autoritarismo poi加CO ovoto 
facultativo ',sem dvida, mais democrtico e aufer'e melhor a vontade do 
eleitor. Trata-se aqui da valorizcl戸り do voto de qualidade. Corrobora, 
airda.atese do voto facultativo o戸to de que o exerccio da cidadania' 
um‘かeito fundamentaたわcidado no democracia representativiz Temos 
convic o de que o voto deve ser encarado como um虜reito e nao como 
uma obrigafdo, um dever, passvel de puni fdo, por essa razo somos 
pela instituido do voto facultativo, mantendo, todavia, o alistamento 
eたitoral obrigar うrio para os maiores屍18 e menores庇 7':ルnos- 

Ta-va丁質 (1998・］8の argumenta em sentido contri加 ao relator, afirmando que o voto 

facultativo, apesar de 血corporado ao si駐ema deitoral de democracias mais consolidadas, 

tern produzido resultados indesejv血  em inmeros aspectos. Um desses efeitos 

indesejados tenl 誠do o esvaziamento do consenso social, necess豆rio ao funcionamento 

leg義mo e eficaz das institui96es de governo e de representa車o poltica. Desta maneira, o 

votof加ultativo tem produzido efeitos negativos no previstos no sistema deitoraL Para o 

autor, o voto facultativo conduz apenas 良  desmobiliza 9o poltica 

Outro indicador importante manifestado pelos legisladores da PEC,e que o votoe um 

direito, e no pode ser uma obriga o, ou seja, a ado o do voto facultativo seria no 

entendimento dos relatores, a materializa車o da liberdade em contrapo晒乞o a um resqucio 

autoritrio, que seria a manuten o do voto obrigatrio. O seguinte trecho do relator parece 

pe血zente: "Deixa de seralivre manifesta o@voto obrigatrio) para Iran球7rwzar-se em 

manifesta o forada,タe caracteriza α ausncia くた万berdade"Mais adiante cく皿ipleta 

"Trata-se, aqui, da valoriza戸o do voto de qualidade "(Machado, 1 999:4-6) 

AcnIuista do sufrgio universal acornpanha a evく〕lu 豆く〕 e a complexiくIade das 

sociedades modernas, ao mesmo tempo em que acontece a consolida9o das U ●,● 一mas 
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democracias de massa ocidentais. E importante considerar que o voto6 um direito social 

血alie血  d亀 como tal, deve ser preservado 

Em que medida a reforma eleitoral proposta no exclui e desmobiliza o eleitor da 

cidadania politica, ao propor o voto fcultativo, sabendo-se que as pr-disposides dos 

individuos sao caracterizadas, exatamente pelo descrdito com a poltica e com os 

politicos? De maneira geral, a argumenta をo a fivor do voto factiltativo, dada pelos 

relatores do projeto, baseia-se na busca de um voto de qualidade, valorizando a consci6ncia 

poltica, (Machado,1999). Sendo assim, que indicador ou indicadores permitem afirmar 

que a ado戸o do voto facultativo tornaria a participa 乞o mais qualitativa, sendo que, por 
defini更o, o conceito de qualidade geralmente est associado, segundo as diretrizes do livre 
mercado, a elitiza車o, a enxugamento? Levando-se em conta os i ndices de escolaridade 
form顔， que ainda so baixos, tendo em vista que o grau de instru声o 6 um fator que influi 
consideravelmente na forma9きo de uma consci6ncia crtica, como se adequaria, ou melhor, 

que legitimidade teriam os candidatos que fossem deitos por um2 pequena parcela da 
popula夢o que comparecesse お  umas? E, se esta parcela que comparecesseおurnas fosse 

aquela mais instruda, portadora do voto de qualidade, da consci6ncia poltica, de que fala 

o relator, esta elei9o seria representativa da vontade da maioria? 

Tavares (1998:182-3), argumenta com muita propriedade dizendo que 

O voto facultativo reduz o universo dos eleitores efetivos句ueles 
cujos custos de informado para votar sdo menores e tendencioimente 
irrelevantes Lj Desmobilizando politicamente o homem comum e 
esvaziando o contelido popular 庇lpolitico, o voto facultativo perm1ite 
retirar da agenda 子'bノica precisamente agieeks temas giee mais 
intensamente desafiam a capacidade responsiva do sistema politico. O 
voto facultativo constitui o sucedneo conservador加r excelncia, numa 
‘たnocracza‘た jnascic.威lamp如gao或lcapacidade‘わ sl sternaJ×ヌ衝co 
‘た incorporar os estratos menos favorecidos‘わpopula9do d cidadania 
social e aos beneficios‘わcrescimento econ6mico. 

Embora se refira a uma cidade do P血 epossivel, com base na pesquisa do Centro 
Universitrio La Salleにanoas RS), generaliz-la e, consequentemente, aplic-la em outros 
contextos similares do Brasil. Em rela 乞o a este ponto, foi levada a cabo uma pesquisa com 

ohjetivo id6ntico a este estudo, e que diz respeito a excluso e desmobiliza車o polilica, que 

pode ser ratificada com o embasamento empirico da pesquisa efetuada pelo Centro 
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Universitrio La Salle. Assim, ao se considerar verdadeira esta hip6tese, pode-se afirmar 

que o prQieto de Re釦rma Polticaい皿l imenso retrocesso くiemく〕crticく）,independentetロente 

do discurso contr自rio, e vem reforar o padr加 de domina 豆o oligrquica e paroquial que 

vigora no pas. As elites governantes, conhecedoras dos possveis efeitos desmobilizadores 

destas medidas tero, em mos um instrumento de interven声o e de repmdu9敏） da exclus く〕  
de milhares de cidad乞os, alem de privatizarem" o voto de fato, nas mos de uns poucos 

deitores, aliando o fim do segundo turno e do voto facultativo. Estas medidas podem ser 

consideradas como uma "privatiza鱗o do votゾ,pois o voto fcultativo aumet o 

absenteisn]o "volunti加”,sendo mneg加d que apenas uns poucos eleitores decidiro pela 

maioria, que ir abster-se pelos mais variados motivos, que vo desde a descrena na 

politica at a ausncia de capital social minimo, para exercerem o voto 

O voto 魚cultativo no impede, mas fcilita e flexibiliza a fiscaliza 9瓦o coctha o 

aliciamento de deitores nos centros socialmente mais estagnados. Mesmo com o voto 

obrigatrio, a prtica de troca de favores pelo voto alheio戸 era de 4lificil caracteriza声o, 

imagine-se no caso do voto fcultativo, a dificuldade de puni車o para os aliciadores,, j que 

a lei no te血 como 遍ent迅car se aquele fato investigado se enquadra na prtica de 

cozrup声o ddtoral. 

Entende-se que a lei possui quatro caractersticas que a personalizam e que so 
fimdarnentais na consolida9o do comportamento social, e das estratgias atituthnais dos 

individuos, alm de espelhar o contexto histrico de uma sociedade のfun o educativa, 

b)regulatria; ｛りcoercitiva eのlegitimatria 

Em uma sociedade minimamente org8ni7ada, a lei funciona com o intuito de estabelecer 

uma certa linha de procedimentos vlidos unversalmente, que sejam internalizados pelos 

cidadまos, com o tempo, como construtos de estabilidade social, gerando altos custos 

indivic"ais pelo seu descumprimento. Alm do carter regulatrio, a lei tamb6m possui um 

papel educativo, fazendo com que os individuos criem laos de convivio organizado e 

estabelecendo padres de conduta que fortalecem e d言o previsibilidade ao sistema 

institucional. No caso brasileiro, a institul憐o da obrigatoriedade do voto veio a vigorar em 

1962, e o seu entendimento deve ser feitoa luz desta 中oca, mas que sua finalidade 

instrumental (lei) perpassa e ainda vigora com certa atualidade 
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Tavares (1998), identifica dois fundamentos que embasam a obrigatoriedade do voto, 

quais 刈am: o fimdamento tico e o fiundament) 菊gcc. De 徴】ordo α皿1 0 autor, o voto 

obrigatorlo se impe como um encargo individi風e tambm coletivo, em que os individuos 

so impelidos a agir com o intuito de prover os bens pablicos, atravs do comparecimento 

あurnas, necessrio ao bom魚ncionamento da sociedade como um todo. Desta maneira, os 

individuos, ao definirem contratualmente as obriga戸es sociais para o bem coletivo, 

estabelecem san戸es que sero aplicadas imediatamente em caso do descumprimento do 

que foi acordado, fazendo com que os individuos inseridos naquela sociedade 珂am 

coagidos a cumprir as regras. Em outras palavras, o eleitor neste caso, sabe que as san戸es 

pela inobservncia das leis (no caso do voto obrigat6rio) so aftas, e opta, antecipadamente, 

por submeter-se s regras do jogo. A coei車o imposta pela lei e pela sociedade nestes casos, 

coe誠ona o todo a agir uniformemente pelo procedimento social minimo 

No caso da utilidade do voto obrigatrio, urna das considera96es a ser salientado s散ia-se 
Ilく〕 estabelecimento do aisto-beneficio por parte dく〕 eleitく・L ao exercer o salvoto Empalses 

ainda com frgil tradio democrtica esta rela 乞o e baixa, pela ausncia de contiapartida 

do poder p6blico em solucionar seus problemas mais graves 

Este custo-beneficio varia conforme a base de conhecimento que o deitor possui sobre a 

situa博o o qual tem de decidir. Ba誠camente, esta racionalidade funciona de duas maneiras 

の na primeira, o eleitor a natisa a situago e, com base nas informa6es coletadas 

e'ctemamente, ele avalia que o custo da absten戸o eleitoral 6 alto, aplaudo 

"compulsoriamente" como os outros pares, a votar. b) Na segunda, o mesmo eleitor, com 

base nas mesmas informaゆes coletadas, analisa a situa らo, concluindo, que o custo do ato 

de votar6 muito alto, em compara声o com os beneficios que ele poderia receber, por isso 

decide pela absten9言o. Nestes dois casos o mecanismo estrat噂co que opera 6 o da escolha 

racional. Deve-se enfatizar que o ato de votar, como tambm qualquer julgamento que o 

cidad豆o tenha que fazer para tomar uma decis豆o sobre determinado assunto, depende do 

grau de informa96es que o individuo possui e lhe 6 disponibilizado 

Tavares (1998), argumenta que existem dois tipos de beneficios gerados pelos voto: os 

"beneficias d抄renciais" e os "beneficios per se" Os beneficios do primeiro 如o 

caracterizam-se por gerar dividendos ao eleitor, independentemente de sua defini夢o 

partidkria, de abster-se ou nまo e independentemente de seu candidato sair ou no vitorioso 
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do pleito. Seria, por assim dizer, um ganho indireto do qual todos participam. O "beireficio 

per se二 6gerado pelo voto enquanto tal, ou刈a, caracteriza-se pelo fto de viabilizar o 

consenso e a estabilidade da ordem pblica e os bens pblicos necessrios ao bom 

flrncionamento da sociedade. No caso do provimento de bens p丘blicos, o eleitor pecebe 

que os problemas sociais no so atacados com a energia necessria e percebe que, 

independentemente de sua participa戸o, as decis6es estratgicas que envolvem seus 

interesses, 露o tomadas, cada vez mais, em 言  mbito fechado e restrito, e distantes de suas 

necessidades, reforando o descr6dito com as instit奪 es polticas e os polticos, 

alimentando a apatia e a anomia social, aumentando em escala geomtrica as sth】加es 

individualistas e pontuais, em detrimento da coletividade 

Como toda deciso estratgica.adeciso de votar depende da 
conjetura que cada eleitor constri acerca das conjeturas dos'kmais, as 
91'mS・ Por s政lvez・ se PTO山zem加rTej乞TEnc'a ds conjeturas 9証e声lgmn 
terem sido elaboradas Pelos outros e assim sucessivamente, numa espiral 
ao iBflrtito‘た erpectativas que se modificam sem cessar e cujos l nicos 
limites parecem ser a escassez ine2siica db tempo no qual deve ser 
tomadaadecisdo e o custo crescen紀  da cada unicたideadIC初nal de 
in)bflflL考ガo considerado necessria para deci虜乙びavares, 1998: 192) 

Com base nisso 6 que a decis加 do voto, embora inclua componentes oriundos dos 

processos de socializa 乞o poltica, motiva6es e valores, obedece estritamente, na viso de 

Tavares (1998:18の  をlo clculo racional‘た  u/iカ屍lde ins/rumental ou mais 

espec夢 amente, ao clculo econmico庇custo e beneficio associados ao voto, que mcん1 
αm銀たraf6es esかalgicas, is/o'eq加ela//vos re瞬'rocas 9ne COLたeleilorlm)'ん2921afl10 
αDcomportamento凌フsoutrosl.J竺  

Nessa mesma linha, Santos (1992), argumenta que a deciso de votar ou no, depende, 

em grande medida, da credibilidade dos procedimentos politicos. O autor define que6 

necessrio uma cultura civica bem sedimentada para que haja conThina no sistema. A 

cultura cvica deve ser entendida como um sistema de crenas compartilhado pelos 

individuos de urna sociedade, em rela弾oa coletividade em que esto inseridos e em 

relago ao reconhecimento dos respectivos direitos e deveres aceitos como relag6es e 

ampo向6es determinadas pelo contrato social. Em sintese, a cultura cvica reflete as 

expectativas que os individuo tem em rela 乞o s institui戸es de governo, aos seus pares e a 

SI pぬpno. Do contrrio, as normas correm o risco de perderem eficcia e legitimidade, 



fazendo com que a expectativa sabre o comportamento do outro seja incerto e portanto, 

geradoras de disthn6es graves na sociedade. Esse pro加sito 弾×te ser aplicado ao 
comportamento eleitor魂no sentido de que em uma sociedade com baixa credibilidade nas 

normas sociais, os indivduos tendem a se comportar de acordo com o prnvvel 

comportamento do outro como, por exemp珂 odlema do przszoneiro eateoria dos 
jogoず．  

Com base nisso 6 que o ddtor determina se 6 conveniente ou no, votar. No caso 

brasileiro, um dos fatores que levam a esse comportamento absenteista, 6 o fato de que, 

sabendo-se que o ato de no votar implica em puni9豆o, quando o eleitor percebe que 
ventila a hi加tese de anistia para os ausentes, e isto se confirma, d gerado um enorme 

desconforto e apatia nos eleitores que se dispuseram a cumprir a ki e indiretamente so 
pun娘os, pois se no comparecessem, obteriam o mesmo resultado. Esse如o de fenmeno 
dcaracterizado por Santos (1990:90), como即ico de uma sociedade submetida a erosまo do 
convv妬  e dag normas sociais. Assim de define・  

AImpot nela mdivl或“llem切uSt1オーse ao llllm慮〉 derivt万usta,乃en.te do 
reconhecimento de que a retribuiao dl socieda扉', isto 自 dor outros, 
In'たpenた dl contribui芦bdo indA庇んo-De on屍seguem a erosodas 
normasd' convnゼncia social. α tendncia aoむ婦2conismo e ao retomo 
ao estado de natureza, e a anomia. A ineficincia crescente de 
comportamenた's segundb normas,Provoca a‘たたrlorzzai誘o da 
credibilidade nas prprias normas, isto',nImero α滅l vez wuor d.c 
PessoasPassa α duvidar de que o comportamento alheio se pautar pelas 
regras conhec滅7S. 産o contrrio aeユアectam'a crescente'‘た que os 
‘たmais no obeたcerol s normas consagradas乙jA crescente certeza 
alineficcia das normas gerais como detem功lantes 山  conduta 
iflthiLんal, associadadignorncia sobre os comportamentos pcis*veis 
instauram a din1mica de uma descrena e desconfian 】a generalizadas 
l..l 

Est.e trecho pa丁ece h ao encontro de urna rei yin由ca頭o pmposta no垣蹴6rio deI 	eforrna 
efeitor誠prevendo a extin車o do voto obrigat6rio, que diz o seguinte:' 'Em primefro lugar, 
o wto no Bras議 h'i muito tempo, ぜ  facultativo: de 1947 para c4 tivemos 20 projetos庇  
l刀フls力ロ；'‘かノタ92 Para c', todas as elei6es/bram amsliai五75. Nnhum de ns conhece 

15 Sobre o comportamento e expectativa sobre a a 豆o dos indivduos Elster afirma: "qualquer que sfa α 
ado てわs outros,'meu interesse abster-,ne. Se to面S os outros se envo知em numa a コdo coletiva, eu posso 
obter a vantagem da" carona " Pe級 abstendo, e se todos se abstm, eu posso evitar a perda山corrente （た  
uma ぞdo unilateral, abstendo-me tambm. Como esse racioc加勿 se aplica a todos os agentes r.J todos 
をddiriクabster【・seenenhum1a α戸bごく？たIbロse prodzzir "(198う， p.360) 

86 
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dgrm 9なe teitha sldb piazido ou receみldb pena メ負フr ter deli-ada de 

votar"．仏(achado: 1999) 

alguém que tenha sido panicle ou recebido pena por ter deirada de 

votar".(islachado :1999) 

A anlise feita at aqui sugere um fen6meno que ocorre h muito tempo no Brasil, ou 

阿a, o descumprimento das normas, que gera o descrdito nas institui加es Nesse caso, 

refletindo-se nos altos i ndices de ab就en車o nas 丘  ltimas dd戸es. As anistias aprovadas 

confirmam que uma pequena parcela da sociedade se movimenta no sentido de adaptar as 

regras ao contexto que lhe珂a mais favorvel, pois certamente as anistias foram propostas 

por agentes que ocupam postos dentro do Estado. E, mais uma vez, a tese do "/中er- 

reformismo institucional "fica detectada na anlise de Tavares, e 6 corroborada no trecho 

acima do pn可eto de Reforma Politica. Em vez de buscar o cumprimento rigoroso da lei, 

proibindo-se a anistia, pre飽re-se flexibiliz-la para atender aos anseios de uns pく）UCOS 

A anilise feita até aqui sugere um fenômeno que ocorre hi muito tempo no Brasil, ou 

seja, o descumpiimento das normas, que gera o descrédito nas instituições. Nesse caso, 

refletindo-se nos altos indices de abstenção nas tlItimas eleições. As anistias aprovadas 
confinnam que uma pequena parcela da sociedade se movimenta no sentido de adaptar as 
regras ao contexto que Ihe seja mais favorável, pois certamente as anistias foram propostas 

por agentes que ocupam postos dentro do Estado. E, mais uma vez, a tese do "Itiper- 

reformism° institucional" fica detectada na anilise de Tavares, e é corroborada TIO trecho 
acima do projeto de Reforma Politica. Em vez de buscar o cumprimento rigoroso da lei, 
proibindo-se a anistia, prefere-se flexibilizi-la para. atender aos anseios de 1ms poucos. 

Baquero (2000）っ argumentando sobre a descrena nas insliti無 es polticas que tm 

sido a nfase nos estudos sobre comportamento deitoral na Amrica Latina, enThルa que 

provavelmente estes no sejam resultado de um processo consciente da sociedade civil 

Assim, ele afirma que: "A庇sconfiana e o descrdito em rekz加  s instituiぐ es polincas 

e ais polticos, no caso da Amrica zatina, no j凌フ aspectoscとvク ntzerais, mas ck carter 
estrutural, histrica e czdturalmente construdos."(pp.6の  

13aquero (2000), argumentando sobre a descrença nas instituições políticas que tem 
sido a énfase nos estudos sobre comportamento deitoral na América Latina, enfatiza que 
provavelmente estes não sejam resultado de um processo consciente da sociedade civil. 
Assim, ele afirma que: "A desconfiança e o descrédito em relagiio its insiituições politicas 

e aos politicos, no caso da América Latina, nao. Seir0 aspectos conjunturais, mas de cardter 

estrutural, histórica e culturalmente construidos."(pp.69) 

De acordo com estas preocupa6es na pesquisa realizada em l996 pelo La Salle. ficou 

retratado alguns perfis considerados passveis de generaliza96es para outras localidades 

De acordo com a tabela abaixo segue-se algumas conclus6es; 

De acordo com estas preocupações na pesquisa realizada em 1996 pelo La Salle„ ficou 
retratado alguns perfis considerados passíveis de generalizações para outras localidades. 

De acordo com a tabela abaixo segue-se algumas conclusões; 

1を1山n Tabela 11 

Compara戸o entre voto facultativo e o nvel de escolaridade! ia Pesquisa * Comparação entre voto facultativo e o nivel de escolaridade/ la Pesqnisa * 

Grau de 
Escolaridade  

Primeiro 
Grau 

(3/0 Segundo 
Grau 

% Terceiro 	% 
Grau 

Votaria  168 46,7% 21 63,6% 7 	58„3% 
Nio Votaria  191 53,1% 10 30,3% 4 

Nit° Sabe  1 3_0% 
No respondeu  1 0,3% 1 3,0% 1 	8,3% 

Total _ 360 100,0 33 100,0 12 	100,0 
姉寛雌eYesquisa CentroIA Salle,1996. 
*A primeira pesquisa foi realizada no per 泳● 血'cl誠 da campanha politica para prげeito e 
，でrm面1・eml9%. 

on esq sa min) 	alle,1996. 
*A primeira pesquisa foi realizada J30 periodo inicial da campanha politica para prefeito e vereador em 1996. 
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1h沈lal頭  Tabela 11 1-1 

『  

Gran de 
Escolaridade  

t-omparaçao com 
Primeiro 

Grau 

o uivei 
4/0 

de escolaridade/ 
Segundo 

Grau 
% 

2- Pesquisa ** 
Terceiro 	% 

Grau 
Votaria  164 45,8% 23 69,7% 8 	66,7%  

NJ° Votaria  189 52,3% 10 30,3% 4 	33,3% 
Nio Sabe  5 1,4% 

Min respondeu  
Total 358 100,0 33 100,0 12 	100,0 

；器驚器.5Cen15, tabel二『慧霊。 La Sa1e,にasfro・ Gon72 e,, Ranincheski・  Pcnira e 

濫業＝祭獄,isa foi iaIi ada pruximaえ  Tht2llzao da campanha eleitoral para prefeito e 

esq 	universitirio La Salk, (Castro, Gonzilt7, Ranincheski, 	e 
Fagundes, 114-5, tabelas 1 e 2), 1996. 
**A segunda pesquisa foi realizada próxima finalização da campanha eleitoral para prefeito e 
vereador em 1996. 

Os dados das tabelas acima, indicam a existncia de uma correlagらo positiva entre nvel 
de escolaridade e voto facultativo Nos casos em que o i ndice de escolaridade correspondia 
ao lgrau,おlverificado que tanto na primeira pesquisa quanto na segunda pesquisa, mais 
de 50％・ dos eleitores manifestaram-se indiferentes ao ato de votar Eum ndice muito alto 
e preocupante. Nos casos em que o ddtor possuねnvel m6dio e superior os i ndices de 
comparecimentos foram acima de 65%, com exce をo da pesquisa 1, em que os de nivel 

superior bateram na faixa dos 5S%. Desta maneira mesmo que a pesquisa tenha sido 
realizada em uma cidade da regi豆o metropolitana de Porto Alegre,6 plausvel a 
generaliza をo positiva entre grau de instru o e participa をo eleitoraし que podem ser 
estendidas para outras regies do Estado e mesmo do Pas, sem maiores pr噴〕lemas 

Os dados 6as tabelas acirna, indicam a exist&ncia de uma con-elação positiva entre nivel 
de esco/aridade e voto facultativo. Nos casos em que o indice de esco/aridade correspondia 
ao 1%-au, foi verificado que tanto na primeira pesquisa quanto na segunda pesquisa, mais 

de 50%, dos eleitores manifestaram-se indiferentes ao ato de votar. E um índice rnuito alto 

e preocupante. Nos casos em que o eleitor possuia nivel médio e superior os indices de 

comparecimentos foram acima de 65%, com exceção da pesquisa 1, em que os de nível 

superior bateram na faixa dos 58%. Desta maneira mesmo que a pesquisa tenba sido 

realizada em uma cidade da região metropolitana de Porto Aleg-e, é plausivel a 

generalização positiva entre grau de instrução e participação eleitoral, que podem ser 

estendidas para outras regibes do Estado e mesmo do Pais, sem maiores problemas. 

Aafirma o que o voto魚cultativo tem urna correla をo positiva corn o grau de instru o 
est baseada nos dados acima expostos, nota-se que as camadas sociais mais 

desfvorecidas, historicamente, neste pas, esto no extrato social mais baixo,a margem da 
ciadtnia poltica, e so os mais afetadく〕S pelos re欧」Itados d3、  polticas pblicas 
exciudentes principalmente idosos, jovens e mulheres, todos com baixo nvel de instru o 

escolar basico. Aldm disso, a baixa escolaridade e o alto custo da informa 言o e sua 
elabora o fazem destes setores os mais propensos ao absenteismo eleitoral 

A afirmação que o voto facultativo tem uma correlação positiva com o grau de instrução 

está baseada nos dados acima expostos, nota-se que as camadas sociais mais 

desfavorecidas, historicamente, neste pais, estão no extrato social mais baixo, margena da 

cidadania política, e sa. ."'o os mais afetados pelos resultados das políticas públicas 

excludentes principalmente idosos, jovens e mulheres, todos com baixo nivel de instrução 

esoo/ar básico. Além disso, a baixa escolaridade e o alto custo da informação e sua 

elaborar*) fazem destes setores os mais prope3asos ao absenteísmo eleitoral. 

Outro dado que parece corroborar a afirma 豆o de que nivel de escolaridade e 
preferncia partidaria est加associadas, pode ser vista na tabela abaixo, mostrando que, no 
Bra蹴 o bloco mais conservador, sobretudo em rela戸o aos eleitores que se ideniilicam 
com partidos mais conservadores como o PFL, situam-se na faixa mais baixa de 
escoaridade. 

Outro dado que parece corroborar a afirmação de que nivel de escolaridade e 

preferincia partidiria está.-o associadas, pode ser vista na tabela abaixo, mostrando que, no 

o bloco mais conservador, sobretudo em relação aos eleitores que se identificam 
COM partidos mais conservadores como o PFL, situam-se 	faixa mais baixa de 
eszolaridade. 

、  
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Tthe王aIv Tribe& IV 

Demonstrativo da Identifica戸o Partid貞ria dos Eleitores e Nvel de 
Escolaridade 

Demonstrativo da Identificacio Partidária dos Eleitores e Nivel de 
Escolaridade 

Direita Centro Esquerda 
Gran de 

Instrução  
PPB ' PFL PTB Total 

Direita 
PMDB 1 PSDB Total 

centro 
PDT PT Total 

esquerda 
Analfabetos e 

primilrio 
incompleto  

15,6 1 31,1 17,9 25,9 21,7 5,5 18,0 10,3 8,1 

Primário 	28,9 
Completzigina 
sial incompleto  

32,0 130,8 30,6 37,4 23,6 34,3 

i 

26,9 24,2 24,9 

Ginasial 	8,9 
Complete  

3,3 2,6 5,1 11,5 
I 

11,8 11,6 19,2 11,3 13,0 

Secundirio 	13,3 
incompleto  

9,0 15,4 10,7 14,4 15,5 14,7 10..3 16,3 35,1 

Secundário 	22,2 
Completo  

18,0 28,2 20,4 12,3 24,6 15,1 25,6 24.5 24,0 

Nivel Superior 	11,1 
incompleto ou 

mais  

6,6 

1 

5,1 7,4 2,7 

I 

19,1 6,4 7,7 

1 

16,6 14.,8 

N=2791 	45 
Fonte:Pesquisa Nacional 

122 
de Junho 

39 216 
de 1996. 

374 
B211M) de 

110 
:infirm 

484 
cv.snprucy.;,-. 

78 	. 355 445 

Obs:para efeitos de esclarecimento, no foi incluso nesta tabela os dados refereutes ao 
quesit（・  kkntifica恒o Partid豆ria e n泳〕 iden誠6ca頭o partid言ria que somam respectivamente 
11昭e 1609. totalizrndo N=279L 

Obs:para efeitos de esclarecimento, não foi incluso nesta tabela os dados referentes, ao 
quesito identificação partidiria e não identificação partidfiria que somam respectivamente 
1188 e 1609, totalizando N=2791. 

Quando se comparam dados da pesquisa feita pela Unicamp (SP), com os dados da 
pesquisa do Centro La Salle (Canoas RS), verifica-se que M correspondencia entre 

escolaridade e consciencia politica, Assim, pode-se afirmar que o nivel de escolaridade 

tambem refora o argumento de que o voto tende a ser menos conservador,a medida que o 
nvel de instni夢o aumenta. Do mesmo modo que o voto icu1tativo,a medida que o nvel 
de escolaridade cresce, de acordo como a pesquisa do Centro La Salle, a participa o 
politica tambem cresce・ mesmo com o voto fitcuitativo (Vide Tabelas頭effl).Em丁ela戸o 
atabela acima, constata-se que, entre os eleitores que votam no P工 I'6% possuem nivel 
supenor compteto ou incompleto, enquanto que nesta mesma categoria apenas 6,6%, 

votam no PFL. Nos niveis m6dio completos e incompletos, verifica-se a mesma tendncia 
com 24,5% e 16,3% optando pelo PT e 18,0% e 9,0% no PFL 

Quail& se comparam dados da pesquisa feita pela Unicamp (SP), com os dados da 
pesquisa do Centro La Salle (Canoas RS), verifica-se que 	correspondência entre 
escclaridade e consciência politica_ Assim, podepse afirmar que o nivel de escolaridade 

também reforça o argumento de que o voto tende a ser menos comervador, medida que o 

nivel de instrução aumenta. Do mesmo modo que o voto facultativo, medida que o nivel 
de escolaridade cresce, de acordo como a pesquisa do Centro La Salle, a participação 
politica também cresce, mesmo com o voto facultativo (Vide Tabelas .11 e III). Em rein:do 

tabela acima, constata-se que, entre os eleitores que votam no PT, 16,6% possuem nivel 
superior completo ou incompIeto, enquanto que nesta mesma categoria apenas 6,6%, 
votam PFL. Nos niveis médio completos e incompletos, verifica-se a mesma tendência 
com 24,5% e 16,3% optando gel° PT e 18,0% e 9,0% no PFL. 

De acordo com os dados do TSE para as deiゆes presidenciais de 】994 e 】998, os 
indices de absten車o e de votos nulos, atingiram respectivamente 36,52/s e 40,19%. Ou 

De acordo com os dados do TSE para as deições presidenciais de 1994 e 3998, os 
indices de abstenção e de votos nulos, atingiram respectivamente 36,52% e 40,19%. Ou 



晦a, pode-se autrir que uma parcela considervel do eleitorado se sente indiferente frente 

ao voto, em virtude de politica ser considerada por muitos como algo negativo. Deste dado, 
no se sabe ainda a propor 敏〕 de votos em rela o ao nvel de escolaridade e participa o 
鉢癒tica. Entretan加， o argumen加I己feren妃 ao alto 血dice de absten o tem reforado o 
discurso dos reformistas pela ado o do voto fcultativo 

Em 1995, em pesquisa realizada pelo VOX POPULI no Brasil, 67% dos entrevistados 
mostraram-se a飽var do voto facultativo. Em l994, na pesquisa maルada pelo瓦PERJ no 
Brasil, 51,4% dos entrevistados disseram que compareceriam s urnas mesmo com o voto 
sendo飽cultativo. Estes血dices esto muito prximos daqueles verificados na pesquisa em 
Carioas-RS. 

J 	 ‘ 	 ーー  ーーーー  1 1~‘ー一一ー“一～  r“』一  、‘"“」」ユェェu・‘ 

Ainda em referencia a correlaao entre i ndice de escolaridade e maior parti豆pago 
politica, de acordo com dados do IBGE, pode-se observar que em Estados com 麗tos 
ndices de analfabetismo, como o Maranho por exemplo, os dados relativos a alsten9o 
eleitoral, e votos brancos e nulos, nas ei晦 es gerais de 1994, foram elevados, clca de 
6ス44%, seguido do Estado do Par com 65,83%. Neste caso, a generaliza9豆o pode ficar 
prejudicada, porque al6m das variveis referentes え  escolaridade, deve-se levar em conta 
variveis ecolgicas e de infra-estrutura, pois o ndice de absten o/votos brancos e nulos, 
tambm pode demonstrar o gau de d遺culdade do eleitor, de comparecerお umas, devido 
え precariedade das estradas e transportes. Este esclarecimento e pertinente para examinar 

Retomando as cita6es anteriores pode-se verificar que, de acordo com a pesquisa16 
elaborada em Canoas-RS, no ano de 1996, os setores mais propensos a no participarem 

eleitoralmente e que possuem menor inBuencia poltica na sociedade, so mulheres, jovens 
e pessoas com menor escolaridade. 

16 Fin pesquisa feita em 】996 pelo Centro La Salle, o grupo dos idosos apresentou lllll ndice em tomo de 
6フ，うりも na primeira pesquisa e 56,4%na segunda pesquisa no que concerneえ盛sposi縛o para votar, mesmo 
com o vc兎● facultativo. E no que diz re毎●eitoお皿ulhexes a mesma pesquisa a鉢ntouくIue a maior pa式e no se 
disp6s a comparecer e quanto aos jovens o posicionamento majorituiio era pela no participa o. 
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as variaveis estruturais que podem estar operando ilく〕 aumento dos votos brancos e nulos 
Apesar disto, h uma forte corrda 豆o entre誠vel de escolaridade e participa声o弾 ltica 
que no pode ser desconsiderada. 



Afina?, qual o pressuposto de democracia externalizada pelo relator? Que democracia6 

desejada? Almeja-se uma democracia do郎o plebiscitria, onde o voto "consciente"seria 
aquele dado apenas pelo individuo instrudo, que se 磁spusesse a comparecer 乞 se 豆o 
eleitoral? E quanto 鯛uele eleitor que legalmente fica desobrigado de votar? Seriam 

aqueles do voto "inconsciente" e com pouca instruo aos quais se referem os 
legisladores? N乞o se deve esquecer que os critrios de participa戸o politic; como foi visto 
anterionnente, n乞o podem resumir-se simplesmente a fornl誠idade ou procedimentos do 
processo eleitor延 pois existem outras formas no-convencionais de participao poltica 
que bduem desde a pa市dPa9加 e mobiliza真o de Popula6es em processos extraー  
eleitorais, como no caso brasileiro com a proposi車o de emendas populares que a 
Constitui5o de 1988 instituiu. 

Neta-se o aparecimento de duas conc叩96es importantes que pciPassam a defesa da 
ado声o do voto facultativo: o "voto consciente" e o "voto no-consciente". Os de飽nsores 
da reforma argumentam que a desobriga o 面  voto resolveria a questo da negociao dos 
mesmos. Na exposi 豆o de motivos do relator; ".1セrece-nos que o voto obrigatrio' 
inchttor dessa 'negociel戸o’二(Machado, 1999:4-6). A manifesta9o dessa concep9o parece 
caracterizar um pensamento autoritrio, no sentido de atribuir a obrigatoriedade do voto ou 
a 'mか髭”do eleitor como causa e indutores e, n豆o, o reflexo da forma pela qual se 
instItucionalizou a prtica de uma cultura poltica deste tipo, no Brasil. O relator afirma 

sem ter a certeza do que prope, ou seja, para ele o voto obrigat6rio "parece" indutor do 
fen6meno. Portanto, para o legi級ador, no垢 indicio ou alguma pesquisa que 〇 leve a 
afirmar que o voto obrigat6rio gera este tipo de盛sflin9o 

Deve-se considerar, tamb 6m, que o fio-condutor que permeia esta reforma b a de 

incorporar concep9es e categorias voltadas para liberaliza9豆o do mercado poltico, de tal 
forma, que ele se adeque aos pressupostos de competitividade, eficincia, desempenho声
卿唖dade, que so dadas pelo mercado e que se resumem, exemplarmente, na idia de que 
'’をi atual或瓶初iica sうcio-econmica enge um召lrlamento c4az de atender s demanckis 
庇aitem戸es legislativas・ 庇声lma qgll e eficaz"tフ Al6m血sso, salientando o que foi血to, 
antenormente, a respeito do incremento da competi 頭  o, os empresrios vislumbram a 
necessidade da 'formado de um ambiente favorvel d competitivid-icle "(CM, 1998), para 
que seja possivel o andamento e a moderniza9豆o das rela6es de mercado 
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No que diz respeito ao financiamento pblico de campanhas eleitorais ficou 

estabelecido, de acordo com op珂eto de lei dく・ Senado (PLS), くiue regulameit  a Lei 

n.9096 de 19 de setembro de 1995, o valor fixado em dota o oramentria referente a 

R$7,OO (sete realり,por eleitor alistado pela Justi9a Eleitoral at Dezembro do ano anterior 

Havia, tamb6m, na Camara Federal projeto de lei (PL 671199) do Deputado Aloysio 
Nunes Ferreira que alterava a Lei 9504/97, dispondo sobre o financiamento加blico das 
campanhas eleitorais. Este projeto no difere muito do apresentado no Senado. Entretanto, 

ele tamb6m estabelece os valores m豆ximos a serem gastos em campanhas deitorais, com o 

detalhe de que, quando os recursos destinados forem considerados inferiores aos血nites 
estabelecidos, os partidos e candidatos podero usar recursos prprios ou receber doa5es 
de pessoas fi誠cas como complementa車o 

O problema que vicia o projeto do Deputado exposto acima, est na brecha que a lei 

deixa para doa6es extra-eleitorais, poiso dispositivo estabelece que partidos e candidatos 
podero usar recursos prpi加s ou doa6es, quando ficarem abaixo do limite estabelecido 
Este detalhe pode vir a desvirtuar a inten車o do projeto, que d o de dar unia transparncia e 

publicidade aos gastos com campanhas eleitorais. Desta maneira ficou prevalecendo o 

relatrio final da reforma eleitoral que revoga o artigo 23 da Lei 9504197 e estabelece nova 
reda まo aos seguintes artigos 

Artぎ 9 candidato a cargo eletivo far. diretamente ou por 
'mwzm'10ぎpessotそPor ele aeszgnaaa,aa'初nm.smlI妻b finance2ra de 
sua canpanna, uscmao recursos repa.ssaaos pelo con3it napnnadak1. 

Art.24 E vedaお  α メartido a candidai'o receber dreLtz- OU 
In'カiefomente doaカbem‘か功eiro'mes/im'velEm‘か班emフ‘jcli,sive 
必’γ meio de publicidade de qualquer espcie. proveniente de pessoa 
fi 	D,Iinridi'ri 

Este mstrumento de financiamento pblico de campanhas deitorais mostra-se de grande 
importncia, no caminho da moraliza えo e da coibi9まo do abuso do poder econ6mico nas 
campanhas eleitorais. O problema e de uma magnitude muito maior, mas verifica-se um 
avano em rela oお legisla うes anteriores. Este tipo de medida e bastante polmica, pois 
no estgio atual de descrdito com a classe poltica, a popula頭o em geral, n乞o v com 

r Agenda da Jndsria (CN1JConfedea o Nacional da IrKlbstiia).. 1998 
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bくns othos a destina をo de verbas pdblicas para o custeio das campanhas eleitorais. Em 

rela o a esta preocupa o o senador Jo爵Eduardo Dutra m1anifestou-se preocupado com a 

possibilidade de inviabiliza o deste projeto, afirmando que 

，‘ 

"E wll projeto de lei9ue,1×芽女m女フ， em tese, teria maisa〕,磁96es de ser aprovado, 

ao contrario‘た outたis matrias como o voto‘栃trital misto e ouかos que requerem emenda 

constitucional, mas ns sabemos que at em fim戸bda proibi戸o, carregada defarisaismo 

庇 alguns ou da prpria cultura que se tentarl passar, o problema da cultura da 

populaガo eaforma como esse assunto acabari sendo abordado pelos meios de 

comunica戸bque poiたTo ferir de morte esse projeto, discutindo sobre o momento de 

corte 庇  oramen加・ no momento em que l厳） tem recurso para a sali庇， para a educa夢o, 

como vai destinar ndo sei quantos milhes para fazer eleio? "(Relat6iio Srgio 

Machado, 1999) 

Apesar da preocupa9o do Senador exposta acima o tema parece ser consensi】a] na sua 

aprova9豆o. Pelo menos por parte da classe empresarial manifesta pela CNL a sua ado o 

deve ser implemeritada o mais breve possvel 

Fm rela 言o ao desempenho eleitoral, para viabilizar o acesso a recursos do fundo 

partidrio e ao rdio e televiso, verifica-se que se trata de uma inova 豆o aparente. A 

novidade deste projeto refere-se a uma dausula de desempenho que os partidos tero que 

satisfazer para poderem ter acesso a urn fundo pblico para financiatnento de campanhas 

A afirmativa utilizada baseia-se na tentativa de impedir a mult叫ca o excessiva de 

partidos politicos, de maneira que o estabelecimento de um desempenho eleitoral viahilize 

os partidos como nacionais, sob pena de cancelamento do registro no TSE. A exigncia de 

desempenho eleitor町aest na Lei 9096195 (Lei dos Partidos), estabelecendo que um 

partido tenha direito a representa9言o parlamentar, e, deve para tal, apresentar um 

desempenho de, pelo menos 5% dos votos para a Cmara dos Deputados, com um mnimo 

de 2%, em pelo menos nove Estados. Este dispositivo est no seguinte artigo 

A型3. Tem direito afuncionamento parlamentar, em todas as casas 

讐登讐警貿‘讐asヂ讐 tenha プegや  representantes・ o partidoglに em 
_警c ど‘些“くノ声iraa しαでiara aos L)eputados 6クt？恕ha o apoio de. 刀くフ  
nummく’・讐讐！讐 cento dO S Votos qmirados, nb comjフlIたidos os bmncos 
三miios aisirwu?aos em. pelo menos, um tero dos Estados, com o minmo 
cie aois Por cento ao total de cada um dek5. 
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A segtLir, na tabela abaixo, esto os dados gerais das dd戸es de 1998, cく〕m a indica9加  
dospartidos que se enquadram dentrくHIas exigncias mnimas reIueridas dentroくぬ声Qjeto 

de reforma eleitoral, em tramita o no Congresso Nacional (CN). De acordo com o quadro 

abaixo, pode-se visualizar a presen9a, no Congresso Nacional (CN), de pelo menos nove 

pa血dos que preenchem as normas para representa 乞o parlamentar 

A seguir, rta tabela abaixo, estão os dados gerais das eleições de 1998, com a indi%mção 

dos partidos que se enquadrarn dentro das exigências minimas requeridas dentro do projeto 

de reforma. eleitoral, em tramitação 110 Congress° Nacional (CN). De acordo com o quadro 

abaixo, pode-se visualizar a presença, no Congesso Nacional (CN), de peio menos nove 

particles que preenchem as normas para representação parlamentar. 

Tal肥hv Tabela V 

Partidos no Brasil que se Enquadram nos Requisitos Mnimos da Legisla戸o Partidos no Brasil que se Enquadram nos Requisitos Minimos da LegisAaflo 
• rAenorat 

PARTIDOS COM 9 
OU MAIS ESTADOS 

COM VOTAÇÃO 
SUPERIOR A 2% 

g ara uotençao tie Representação 
PARTIDOS COM 

VOTAÇÃO NACIONAL 
SUPERIOR A 5% 

rarlamentar 
PARTIDOS QUE PREENCHEM AS 

DUAS CLAUSULAS 

Partido Estados % Votos 	% Partido Estados Votos 	% 
PFL 27 PSDB 11.684.900 17,54% PSDB 27 11.684.900 17,54% 

PSDB 27 PFL 11.526_193 	17,30% PFL 27 11.526.193 	17,30% 
PT 27 PMDB 10_105.609 	15,17% PMDB 26 . 10.105.609 	15,17% 

PMDB 26 PT 8.786.499 	13,19% PT 27 8.786.499 	13„19% 
PPB 26 PPB 7.558.601 	11,35% PPB 26 7.558.601 	11,35% 
PDT 18 PDT 3.776.541 	5,67% PDT 18 3.776.541 	5„67% 
PTB 17 PTB 3.768.260 	5,66% PTB 17 3.768.260 	5.66% 
PL 13 

PSB 11 
碗盛足二 TSEII99S. frabula6es山） autor). caw. 1 	abulações autor). 

Deniie os nove partidos, oito podem ser considerados como sendo os mais 
representativos,a exce戸o do PL (Partido Liberal) e PSB (Partido Socialista Brasi'eiro) 
Nestes dados tamb6m se verifica que a fragmenta 言o partid言ria n豆o6 t豆o grave como foi 
afirmado, pois com as clusulas de desempenho os partidos que conseguem cumprir com 
as duas exigencias so sete entre nove partidos. Os partidos com vota o nacion誠  supelおr 
a 5% tambm s言o cinco de sete partidos Pode-se concluir, assim, com certo grau de 
certeza que o quadro partidrio nacional est se consolidando em torno de sete partidos, 

um numero que se pode considerar razoavel, sendo que, PFL. PSDB, PMDB, PPB E PTB, 

pertencem ao mesmo espectro ideolgico, ligados ao centro-direita; e o PT, PSB e PDT, ao 
espectro centro-e阿uerda. Apenas o PSB e o PL no conseguiriam pela Tabela V瓦  
alcanar o quく〕ciente de 5% na vota o nacional, correndo o riscく〕 de serem extintく了s Mas 

Demxe os nove partidos, oito podem SCT considerados como sendo DS mais 
representativos, exceção do PL (Partido Liberal) e PSB (Partido Socialista Brasileiro). 

Nestes dados também se verifica que a fi-agmentação partiddria não é tdo gave como foi 
afirmaeto, pois com as cláusulas de desempenho os partidos que conseguem cumprir com 
as duas exigências são sete entre nove partidos. Os partidos con2 votação nacionai supezior 

a 5% também são cinco de sete partidos. Pode-se concluir, assirn, com certo g-au de 
certeza que o quadro partidário nacional está se consolidando em torno de sete partidos, 
um número que se pode considerar razoável, sendo que, PFL, PSDB, PMDB, PPB E PTB, 
pertencem ao mesmo espectro ideológico, ligados ao centro-direita; e o PT, PSB e PDT, ao 
espectro centro-esquerda. Apenas o PSB e o PL não conseguiriam pela Tabela. VII, 
alcançar o quociente de 5% na votação nacional, correndo o risco de serem extintos_ Mas 



coma肥afirmou anteriormente, pode-se evitar este prejuizく〕 aos partidく〕S pequenosquc ja 
possuam alguma histria na vida poltica brasileira, com al野itii mecanismo compensatrio 

que os preserve da extin o. Ou mesmo de se instituir algum dispos紙vo que possibilite ao 
partido a sua sobrevivnda dentro de um patamar 血termedirio, ainda que no tenha 

obtido o quociente para representa 言o no parlamento.Enfim,e algo para se discutir e 
amadurecer no plano da Reforma Poltica. 

O pr加rio relatrio da Reforma Poltica reconhece que, em 1990, os cinco maiores 

parlidos ocuparam cerca de 62% das Cadeiras na C含mara Federal e, nas elei96es de]994, 
estes mesmos cinco partidos aumentaram sua participa夢o em torno de 70%. Concluindo, 
em 1998, os cinco maiores partidos preenchiam 78% das cadeiras na Cmara FederaL も  
possvel afirmar que h um movimento no sentido de acomoda車o e realinhamento 
partidrio, o que demonstra que a instabilidade politica nえo advm da 丘agmenta o 
part編愈ia 亀 simっ de outras cansas a serem detectadasっ tais como: o baixo nvdde 
ins血ucionaliza声o da 血da partidria no cotidiano dos mndi械duos; a baixa aceita o dos 
partidos como mediadores do conflito poltico; o pouco reconhecimento dos partidos como 
fundamentais para a consolidag豆o da democracia social e econmica de uma sociedade 

310 Sistema Proporcional no Brasil e o Voto Distrita-ntisto 

A discDssをo sobre a altera5o do sistema eleitoral no Brasil tem em seus defensores, o 
arp,pmento de que, este翫sterna, no tem dado ao pais um adequado quadro de estabilidade 

poltica e institucional. Outros autores argumentam no sentido oposto, como 6 o caso de 
Nicolau (1991), Kinzo (1993), Lima Jnior (1997、 Tavares (1998×que acreditam que as 
faThas ao sistema eleitoral brasileiro a加 decorrem do modelo pm弾）rei onal q 醍in, de 
algumas inconsistencias que distorcem este sistema. Inclusive, a corre9をo destas 
distor6es, possibilitaria a correta pro弾〕rcionalidade entre votos e representaao, evitando 
que se llzesse uma altera 豆o monumental para um modelo desconhecido no Brasil. Desta 

maneira, para que uma Reforma Institucional seja bem sucedida, ela dever ser precedida 
de um diagnstico preciso das 鋤has que o sistema antigo apresenta, bem como das 
condi96es sociais nas quais as novas institui96es devero se inse血  
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Alm disso, o sistema distrital d um demento aliengena a cultura poltica brasileira e 

seus efeitく〕s podem ser mais perversく〕s do que se imagma podendo provocar danos 

irreparveis ao sistema poltico, gerando maior instabilidade soci魂 em prejuizo das 

tentativas de estabilizaao institucional. Afirma-se isso pois, independentemente do 

perodo 加s-redemocratiza o, vive-se ainda em uma poca que apresenta dificuldades na 
consolida鱗o institucional de uma idia minima de contrato social e de democracia que 

ainda 6 muito tenue e destituida de sentido, para a imensa maioria do povo brasileiro. Esta 

falia. de significado do que刈a democracia lembra muito a passagem de Carvalho (1990), 
como a descri戸o da Proclama o da Repblica em que as pessoas assistiam, besializadas, 

a passagem do Marechal Deodoro a cavalo, pensando se tratar de um desfile militar. Em 

sntese,e complicado, do ponto de vista da engenharia institucio、冨,viabili7as uma 

reforma que implique uma ruptura to drstica com o modelo de representa頭o de fbrina 
consensual, vigente hd d6cadas no pas, sem maiores traumas 

Historicamente, os 加meiros 証stemas de representa声o que surgiram foram os 
majoritrios. O sistema eleitoral majorit言rio esta intimamente ligado ま  ideia de 
representagao de territ6rio. Desta maneira, cada representante e eleito por um determinado 
reduto eleitoral ou 虚St血o, pelo qual 6 responsvel no parlamento. Os defensores desse 
sistema entendem que eLe permite uma liga9乞o mais direta e pessoal entre o eleitor e o 

candidato, facilitando, inclusive, a fiscaliza o, por parte do eleitor, sobre os atos do 

parlamentar, que estaria diretamente vinculado a sua base. Esta argumenta釦,na sua 
essncia, 6 verdadeira・ Mas eni seguidaっ demonstra-se onde est a fragilidade dela. Ao se 
pensar na possibilidade de fortalecer as rela6es impessoais, quando se trata de um espao 

pdblico, ento o voto distrital no d o melhor carnirtho, pois o mesmo vai de encontro ao 
画ettvoっ  que e a mく〕raliza9乞く〕  da pttica politica via par （妬＆ e no deIessoas 

Nesse aspecto, o principal argumento utilizado pelos defensores do sistema majoritrio 

refere-se ao controle que 6 possivel de ser exercido sobre o parlamentar, no prprio 

dlstiito, diminuindo os riscos de abusos ou desvios. Nesta linha de pensamento, as 

vantagens do sistema distrital estariam em que 

Estabelece um vincuル戸rte entre Deputado ele7to e o seu e?e7torado 
lJムsl刀ス terco mais. fi?Cilidade em pleitear as suas demandas thrr,nte 
um rncmdato NaPrxima eki9do. sendb o DeputackPreso d reekl9do no 
mesmo distrito perante o mesmo eleitorado, este tem que叱fender seu 
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desempenho. Se o eleitor achar que este desempenhopi muito aqum do 
desグado, ento sua cobran9a seria de votar em outro camカdCID 120 
prVa do partido, ou na eleifdo声iaL但eischer, 1992:190) 

Fleischer (1992), enfatiza outra vantagem na ado9o do sistema distrital, ciue est 

relacionado え  reduao dos custos das campanhas eleitorais, juntamente com a ado o de 

uma legisla o rigorosa que colha o abuso do poder econmico, tanto p丘blico qwnto 

privado Reischer salienta que o 蚊sterna distrital propordcriaria que nenhum municpio 

ficasse sem representa 豆o na Assemblもia Legislativa e Cmara Federal, pois, independente 

do partido, aquele distrito estaria representado por uma fora politica ou outra. As 

desvantagens, segundo o autor, refletem-se na restri9哀o de op6es ao eleitorado, situa o 

em que os distritos podem apresentar candidatos ou chapas nas quais o deitor no se 

identifica, ou no s乞o do seu perfil poltico. Nesse sistema, as minorias e os pequenos 

partidos ficariam seriamente excludos, visto que sua fora e falta de estrutura no seriam 

suficientes para apresenta9豆o de chapas ou candidatos em todos os distritos daxuele 

territrio. 

Nos sistemas l〕刈oritrios a desproporcioimlidade cresce,h medida que o tamanho do 

distrito aumenta, e o nmero de circunscri戸es diminui, concentrando votos e cadeiras para 

o maior partido. Em sentido inverso, quanto menor a magnitude do distrito e maior o 

nmero de circunscri96es, a probabilidade de um resultado mais proporcional pede se 

efetivar. Nesse caso, quem montaria o distrito? A Camara Federal, as Assemblias 

Legislativas, o TSE e TREs? Qual seria o crit6rio ideal para a divisをo dos distritos? Esta 

diviso deveria obedecer a contiguidade do municpio? Ao nlmero de eleitores? Ao 

nmero de habitantes?A unidade s6cio-econ6mica da regi豆o? Certamente, a diviso dos 

distLitos 6 problema dos mais dificeis, pois envolve um imensa rede de interesses que 

devem ser identificados e que sero conflitivos na hora de se efetuar tal processo, pois ha 
interesses eleitorais em jogo 

No Brasil, a magnitude dos distritos ainda obedece l6gica da federaao, ou踊a, cada 
regiまo politico-administrativa fimciona como um coldgio eleitoral que elege um ndmero 

mnimo de oito e um maximo de 70 representantes, atualmente determinado por lei. Desta 

forma, o tamanho dos distritos correspondem ao nmero de deputados que a legisla o fixa 

para cada Estado da Federaao. No h自  distrito no sentido estiito da palavra, por isso a 
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dvida de como seriam feitos estas divis6es, se cada distrito corresponderia a um 

municpio, regio ou 会  rea econmica. No p画etc, esta defini9哀o est. silenciada, apesar de 

prever a adoo do sistema distital misto. 

divide de como seriam feitos estas divisões, se cada. distrito corresponderia a. um 

município, região ou Area econômica. No projeto, esta definição esti silenciada, apesar de 

prever a adoção do sistema distlital. misto. 

No entanto, conforme descrito acima, o nmero de deputados federais e estaduais para a 

legislatura a iniciar-se em 19997 permaneceu desproporcional. Na tabela abaixo busca-se 

demonstrar como ficariam as bancadas estaduais com a corre車o da proporcionalidade de 

acordo com o peso eleitoral de cada Estado da Federa o. Os menores col6gios eleitorais 

perderiam representa9豆o de acordo com o seu peso eleitoral na Federa o. Os Estados mais 

populosos recuperariam seu peso eleitoral, principalmente, o Estado de S乞o Paulo, que 

teria corri尋da sua bancada Federal em mais 43 deputados passando para 113 cadeiras, ao 

invs de五car limitado pela atual legi証a真o em 70 deputados 

No entanto, conforme descrito acima, o número de deputados federais e estaduais para a 

legislatura a iniciar-se em 1999, permaneceu desproporcional. Na tabela abaixo busca-se 

demonstrar como ficariam as bancadas estaduais com a correção da proporcionalidade de 

azordo com o peso eleitoral de cada Estado da Federação. Os menores colégios eleitorais 

perderiam representação de acordo com o seu peso eleitorai na Federação. Os Estados mais 

populosos recuperariam seu peso eleitoral, principalmente, o Estaclo de Sao Paulo, que 

teria. corrigida sua bancada Federal em mais 43 deputados passando para 113 cadeiTas, ao 

invés de ficar limitado pela atual legislação em 70 deputados: 

Tabela vI 
Demonstrativo com a Corre o da Proporcionalidade dos Colgios Estaduais 

no Congresso Nadonal 

Tabela W 
Demonstrativo com a Correflo da Proporcionalidade dos Coligios Estaduais 

no Congress° Nacional 

	

(QN)*Quociente 	Eleitorados Estaduais 	aunara dos 

	

Nacional=206.825 	 s --, utados(A) 
Camara dos 
3- b utados : 

Diferença 

UF 	 Eleitorado/Quociente 	Número de 
Nacional 	Deputados 

Federais atuais 

Representação 
Proporcional 

,-, 'era& 

A-B 

Silo Paulo 	 23.321.034 	 70 113 +43 
Minas Gerais 	 11.815.183 	 53 57 +4 
Rio de Janeiro 	 9.971.830 	 46 48 +2 
Bahi2. t. 	 7.932228 	 39 38 4 
Rio Grande do Sul 	6.846.077 	 31 33 +2 
Paraná 	 6.384.210 	 30 31 +1 
Pernambuco 	 5.119.100 	 25 25 0 
Ceará 	 4.301.930 	 22 21 -1 
Pari 	 3.220.778 	 17 16 -3 
Maranhão 	 2.987.233 	 18 14 -4 
Santa Catarina 	 3.516.811 16 17 +1 
Goidis 	 2.948.932 17 14 -3 
Paraiba 	 2123259 12 11 4 

tirito Santo 	 1.916.884 10 9 -I. 
Piaui 	 1.781.150 10 9 -1 
Alaaoas 	 1.383.600 9 7 -2 
Rio Grande do Norte 	2.728.975 8 8 0 
Amazonas 	 1.36&084 8 7 -1 
Mato Grosso 	 1.516.451 8 7 -1 
Mato Grosso do Sul 	1.256.907 8 6 -2 
Distrito Federal 	 1.267.925 8 6 - 

1.081.138 8 5 -3 
Rondernia 	 836.179 8 
Tocantins 	 624.344 8 3 -5 
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Acre 318.955 8 1 -7 
Amapá 368.084 8 2 -6 
Roraima 170.620 8 1 -7 
TOTAL 106.101.067 513 513 
Foi無TSE/1999 
*0 く nociente eleitoral nacional(Q珊《k206.825, resulta da divis豆o do total de eleitores (1O6.1O1.067、  pelo 
n鹿畔Iりde cadeirasmCmara Federal (513). (Tabula戸おdo autor.) 

FonterSE/1999 
'0 quociente eleitoral nacional (QN) de 206.825, resulta da divisio do total de eleitores (106.101.067), pelo 
niusere de cacleiras na Camara Federal (513). (TabulaOes do autor.) 

No relatrio, Sdrgio Machado n言o estabeleceu qualquer regra que institua um colgio 
eleitoral nacional b nico, como免rma de acesso s cadeiras no Congresso Nacio 武J e que 
exclua dos col己gios eleitorais estaduais o nbmero miiiimo e mximo de deputados.. Ao 

contrrio, os quocientes estaduais permanecem inalterados o que evidencia a probabilidade 
do problema dlas ぶstor6es na representa 敏） permanecer, desta vez agravadas com a 
ado声o do 豆sterna distrital. No relat6rio esta questo no est abordada de maneira 

convincente, o que deixa dvidas sobre o problema da inconsist6ncia de uma clusula de 
batreira estadi戒permanecendo em princpio, sua solu9ao para um futuro incert ）ー Se esse 
for o caso,6 lamentvel, porque no toca no problema das inc.oil誠stncias das cl自usulas de 
barreiras Estaduais, alm de poder agrav-lo ainda mais. Tavares (1998171)afirma que o 
"problema consiste, de um I瓦lo, na ausncia 虚uma clusula nacional 21 nica庇PrH,1奪iiく）  
gde outro,m mul/plicidade‘た clusulas de excluso, que definidas em cada colgio 
elelionガestadual pelo quociente ekitoral, possuem magnitude relativa desgzialて  

No relatório, Sérgio Machado não estabeleceu qualquer rega que institua um colégio 

eleitoral nacional Unico, como forma de acesso As cadeiras no C,ongresso Nacional, e que 

exclua dos colégios eleitorais estaduais o namero minimo e maxim° de deputad.os_ Ao 
contririo, os quocientes estaduais permanecem inalterados o que evidencia a probabilidade 

do problema das distorções na. representação permanecer, desta. vez agravadas com a 

adoção do sistema distrital. No relatório esta questão nip esti abordada de maneira 

convincente, o que deixa dtividas sobre o problema da inconsistência de uma causula de 

barreira estadilai, permanecendo em principio, sua solução para um futuro incerto_ Se esse 
for o caso, é lamentável, porque nab toca /20 problema das inconsistências das cláusulas de 

barreiras Estaduais, além de poder agravd-lo ainda mais. Tavares (1998:171) afirma que o 

"probkma consiste, de um kido, na ausência de uma clauszila nacional tinica de etch's& 

e, de outro, na multiplicidade de cleiusulas de exclusão, que clefinidas em cada 

eleitoral estadual pet° quocien-te eleitoral, possuem magnitude relativa desigual". 

Iマo 証sterna proporciozl証  a principal forma de誠oca o de cadeiras, se da atravs do 

modelo de lista aberta ou bloqueada. O sistema proporcional de listas 6 utili72da na 

maioria das democracias liberais modernas (Vide Quadro Ill., pg. 115) 

No sistema proporcional a principal forma de a/ocação de caleiras, se da através do 
modelo de lista aberta ou bloqueada_ 0 sistema proporcional de listas é utilizada na 

maioria das democracias liberais modernas (Vide Quadro pg.115). 

O sistema proporcional de lista funciona da seguinte forma: cada partido, rtas suas 

prvias, lana uma nominata de candidatos s cadeiras nos Parlamentos, (Camara Feder魂  
Assembldias Legislativas Estaduais, e Camaras de Vereadores). De acordo com os critrios 

estabelecidos dentro de cada regimento interno dos partidos, so disputadas as prvias para 
o preenchimento da nominata que ser enviada ao o rg加coordenador das elei9うes, no caso 
brasileiro, oslRE's e TSE. "Ainda que aslistcrs叱candidatos apresentadas pelos partidos 
ao ekitorado ndo so Previamente submeti凌Is a nenhum tpo 庇  ordenainento ou 
hierarquizaFdo "(Schmitt: 1999) 

0 sistema proporcional de lista funciona da seguinte forma: cada partido, ttas suas 

prévias, lança uma nominata de candidatos cadeiras nos Parlamentos, (Camara Federal, 
Assembléias 	Estaduais, e Camaras de Vereadores). De acordo com os critérios 

estabelecidos dentro de cada regimento interno dos partidos, são disputadas as prévias para 
o preenchimento da nominata que sera, enviada ao orgdo coordenador das eleições, no caso 
brasileiro, os TRE's e TSE. "Ainda que as listas de candidatos apresentadas pelos par-tidos 

ao eleitorado não são previamente submetidas a nenhum tipo de ordenamento ou 

hierarquização" (Schmitt:1999). 

Preenchida a lista de cada partido, de acordo corn o cargo em dispu縄 verifica-se qual o 
quoctente mnimo exigido, para que cada vaga no Parlamento seja ocupada. Na medida 

Preenchida a lista de cada partido, de acordo cam o cargo em disputa, verifica-se qual o 
quoctettte minimo exigido, para que cada vaga no Parlamento seja ocupada. Na medida 



que o partido alcance o desempenho eleitoral exigido, a vaga no parlamento vai sendo 

gu-antida e, assim sucessivamente, at todas as vagas disponiveis serem esgotadas 

As frmulas usadas para o c白lculo llo sistema proporcional so as seguintes: a frmula 

D'Hozult, de maiores m6dias; a Sainte-Lan姉e, de maiores mdias modificaLs e a de 

maiores sobras; e as que utilizam sistemas por quotas como as de Hare a ilagenbach- 

Bischoff ou Dr（・op e a Imperiali. (NICOLAU・1991) 

A frmula D'Hondt estabelece o clculo atravs da diviso do niimero de votos de cada 

partido pelos divisores (1,2,3,も5e6 )Esta frmula beneficia os maiores partidos por 

causa dos divisores anteriormente mencionados. Os partidos corn as mdias mais altas vo 

sendo premiados at o preenchimento da 立  ltima cadeira em jogo Como esta frmula 

favorece os maiores partidos e d遺culta a representa9加dos pequenos partidos, em tese no 

haveria a gera9まo de desproporcionalidade, pois os partidos mais votados dentro deste 

principio, devem ser necessariamente os mais beneficiados proporcionalmente ao nmero 

de votos obtidos. A maioria das democracias que utilizam o sistema proporcional usam 

este c言lculo, inclu誠ye o Brasil一 Esta 6 aおlmula das maiores mdias 

A frmula Sainte-Langue: segue o mesmo principio da D'Hon叱 porm seus divisores 
so n6meros primos, (Iふ5ス9)Nesta frmula fica mais fcil para o partido mais votado 

thter cadeiras extras, por causa das sobras, pois e utilizado um divisor (1/3), que impede 

que os partidos, que tenham baixas vota戸es, obtenham cadeiras parlamentares. Desta 

maneira torna-se muito mais difici! que um pequeno partido tenha representa車o 

As frmulas de quotas esto incluidas dentro de uma terceira forma de distribui戸o de 

cadeiras no sistema proporcional. Nesse sistema o"meiro passo 6 definir uma quota que 

geralmente, e obtida pela divis石o do nmero de votos validos pelo nmero de cadeiras a 

serem ocupa.ias. Em seguida, divide-se o nhmero de votos de cada partido por esta quota 

obtendo-se o nmero de cadeiras a serem ocupadas por cada partido. Assim: a) na quota 

Hare, os votos so或vididos pelo numero庇cadeiras em dLsputa; りna quota丑~genbach- 
Bisclzgグou Droop, divide-se os votos vlidos pelo nmero de cadeiras a ocupar mais um 

の・り α quota imperiali diviかse os votos vilidos pelo ndmero庇 cadeiras a serem 

preenchidas mais dois‘卿lcolau: 1991) 
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As frmulas das maiores mdias sまo utilizadas como mecanismo de 可uste qrrrndo a 
必rmula de quotas no consegue preencher as cadeiras restantes Por exempb,na quota 
Rare os partidos que no atingiram sua meta (quota) tem seus votos computados da mesma 

maneira que os votos que sobraram dos outros partidos, ou珂a, as cadeiras no ocupadas, 

acabam por sendo preenchidas pelos partidos que obtiveram mais votos. No caso 
brasileiro, esta situa o se complica, pois no c台lculo para a distribui車o dos votos para o 
preenchimento das cadeiras, os votos em branco s乞o vlidos, e portanto, aumentam a 
barreira para os menores partidos. A frmula D'Hondi, de maiores m敏lias,6 a &muIa 
mais utili7ada nas democracias que adotam o 面駐切na Fopo丁donal de lista, no qual o 
Brasil n言o se inclui, apesar de utilizar a frmula. De acordo com Nicolau (1996:S(i-2) 

Porrn no caso brasileiro, os votos em branco so m,lcm 毎os no 
ckulo ,o que eleva az切lciaJmente o quociente: quanto mais votos em 
branco, mais alto o quociente eleitoral em relaco ao auocienf cern 
mたzs embrancく厚．.7 a sim叫es カlcfusdo dos voto's・ embFanca nD aうIcliii) 
do quociente eleitora与lroduz; em todos os Estados, um aumento da 
wフ姉知  m加jma e加zda dbs zセ27カ凌スy nora ,ji皿gロ〕力  r'”フr‘フ‘zフ,っmI,万 -) ’て誉讐“/r'"“ぐ‘“ と‘“ぢ‘""(AUS parnaos lxm7 召‘どsso α represeit多泳フ  
J)O?iticcL isso demonstra de maneira ineaulvoca cue na nr元ca',而it') 
thftcl召u-a um pai-lido obter representaカo do que se imagina雄u'27nelra 
可StcL 

Ao se observar os dados das elei"es de 1998, v-se que a exclusらo dos quociente 
Estaduais reorganizaria a composi9o de cada bancada no Congresso Nacional (CN). Desta 

maneira, mesmo sem os votos brancos e nulos, j existiria uma sensvel melhora na 
proporcionalidade da represenla 加congressrial, conforme a seguinte projeao 
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ll3 
う7 
48 

223.017 
136.068 
154.652 
106.509 
156.484 
132.562 
115.608 
120.904 
85.540 
101.302 
109.082 
146.255 
98.953 
121.128 
93 .713 
95.407 
129.928 
102.683 

Rond6nia 
Tocantins 

Acre 
Ama '豆  

Roraima 

114.933 
137.730 
209.553 26.194 
88. 696 22.174 

126.429 
TOTAL 

Fonte TSEI2000 
TaiuLa6es do Autor 

513 513 

F厨，dh 

Tai極V頭  

Representatividade de Cada Col奄io Eleitoral Estadual Corrigida no 
Congresso Nacional 

Qnociente 	Quociente 	N'mero de 	N五mero de 
Eleitoral 	Eleitoral 	Deputados 	Deputados 
Corri ジdo 	Ato誠 	Atuais 	co ido 
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S如Paulo 	138.152 
Minas Gerais 	126.519 
Rio de Janeiro 	148208 

Bahia 	 109.312 
R加Grande do Sul 	147.000 

PMan 	 128.285 
Pernambuco 	l15 .608 

Cear豆 	 126.661 
Maranho 	109.980 

Par 	 107.634 
Gois 	 132.457 

Santa Catarina 	137 .652 
Paraiba 	 lOT!. 949 

ES、 into Santo 	134.586 
Piaui 	 104.126 

Rio Grande do Norte 	129.928 
Mato Grosso 	】17.352 

Mato Grosso do Sul 	133.002 
DistI・Ito Fedei・誠 	166.500 
んnazonas 	122.229  

124.875 
IO6.950 
74.152 

Na Tabela VIII, referente あ  eleiゆes de 1989, nota-se a desproporcionalidade existente 

de acordo com a magnitude do distrito que, no caso brasileiro, varia comMentre oito e 7q 

e a representa o com ado9をo de uma clusula de barreira que corrigiria a distor o da 

representa 豆o dos Estados na Cmara dos Deputados, conforme os dados 
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Tal極vm 'I' abaft vrn 

Representa戸o Atual e Representa戸o Esperada dos Colfgios Estaduais no Representação Atual e Representação Esperada dos Colégios Estaduais no 
Congresso Nacional Con esso Nacional 

Estado Eleitorado Representação 	Representação 
Atual (A) 	Proporcional (B) 

Diferença 
(A-B) 

Roraima 73.001 8 	 0 _g 
Amapá 118.144 8 	 1 -7 
Acre 182.797 8 	 1 -7 

Tocantins 485.048 8 	 3 - 
Rondônia 557.781 8 	 3 -5 
Sergipe 776.071 8 	 ) - 

Amazonas 842.083 8 	 5 -3 
Distrito Federal 857.330 8 	 5 -3 

Matz Grosso do Sul 1.002_232 8 	 6 -2 
Mato Grosso 1.027.972 8 	 6 -2 

Alagoas 1.210.797 9 	 7 -2 
Rio Grande do Norte 1.298.088 8 	 8 0 

Piaui 1.334.282 10 	 8 -__ 
Espirito Santo 1.407.759 10 	 9 -1 

Paraiba 1.756.417 12 	 11 -1 
Maranhao 2.144_352 18 	 13 - 

Goiás 2.178.977 17 	 1.1 -4 
Path 2.186.852 17 	 13 -4 

Santa Catarina 2.729.916 16 	 17 +1  
Ceará 3.351.606 22 	 21 -2 

Pernambuco 3.764.143 25 	 23 -2 
Paraná 5.045.626 30 	 31 -1-1 

Rio Grande do Sul 5.700.461 31 	 35 +4 
Bahia 5.893.861 39 	 36 -3 

Rio de Janeiro 8.166.547 46 	 51 -1,3 
Minas Gerais 9.432.524 53 	 58 +5 

Sao Paulo 18.500.980 60 	 114 +54 
Total 82.025.647 503 	 503 

Fonte:Nicolau. 1993:88 
*Atualmente a bancada血SP e composta por 'YO Deputados Federais. *Atualroeute a baucada de SP é composta por 70 Deputados Federais. 

De acordo com a tabela acima, pode-se perceber, a desproporcionalidade gerada pela 

norma que estabelece quocientes eleitorais estaduais. も i'ma das defici6ncias do sistema 

que precisa ser coriigida, com a ado頭o de um quociente eleitoral nacional h nico, corno 

forma de restaurar a proporcionalidade entre votos e representa o das unidades da 

Federa o. Mesmo com o aumento paliativo de lo cadeiras para o Estado de So Paulo争  
na legi証atura de 94 as distor es permanecem altas, pois regies onde a representa頭o 

m inima,6 oito, muitas vezes sobre-representa os Estados menos populosos. Exemplo disso 

eque no ano de 1989, um deputado federal de Roraima se degia com um quociente 

minimo de 9.125 votos, enquanto que no Estado de So Paulo a mesma cadeira precisava 

De acordo com a tabela acima, pode-se perceber, a desproporcionalidade gerada pela 

norma que estabelece quocientes eleitorais estaduais. lima das deficiências do sistema 

que precisa ser corrigida, com a adoção de um quociente eleitorai nacional finico, como 

forma de restaurar a proporcionalidade entre votos e representação das unidades da 

Federação. Mesmo com o aumenio paliativo de 10 cadeiras para o Estado de &do Paulo, já 

na legislatura de 94, as distorções permanecem altas, pois regiões onde a representação 
minima, é oito, muitas vezes sobre-representa os Estados menos populosos. Exempio disso 

é que no ano de 1989, um deputado federal de R.oraima se elegia com um quociente 

minim° de 9.125 votos, enquanto que Estado de Sao Paulo a mesma cadeira precisava 



de um quociente 33 vezes maior, ou seja, em torno de 308.350 votos. Outro ecemplo 

destas distor6es impostas pelos quocientes deitorais estaduais est. no fato que em 1994, 

nas mesmas dei6es para deputado federal, o PT que possui uma base deitoral mais 

concentrada no Sudeste e Sul fzendo l2,8% de votos em nvel nacion誠 conquistou 49 
cadeiras, e o PFL com concentra真o eleitoral mais ao norte e nordeste, fez l2,9% dos votos 

nacionais e conquistou 40 cadeiras a mais perfazendo o total de 1774% ou 89 das cadeiras e 
o PT apenas g6% das cadeiras (Nicolau, 1996, Tabela 3) 

S昭如do Tavai-es (199め "As醸m'asdisio字oes庇Proporcionalidade na represenli誓ao 
poltica entre regies e entre Estados iiicrementam em escala nacional, α 
desproporcional減iた  na converso 庇  votosPartidrjos em assentos Parkunentores 

par/idrios que~previamem'e constituda, no interior de cada co産gb eleitoral es/athjai 

como resultado da opera o da frmula do mais forte mdia e1 em partIcular,山adodo 
doqn肥2ente eleitoral como e危usu危 de excluso - be聖ガcio os grandes partidos, 
tradicionais econservadores, em regracombare social no Centro-Oeste, no入Torteeno 

Nordeste, em prejuzo dos partidos novos, modernos e reformistas, cujo voto se concentra 

precisamente no Sudeste e no Su1"(p.1O3-4) 

Em rela9豆o a magnitude dos distritos ＠ず）,verifica-se qua! o efeito deste fenmeno no 

sistema eleitoral, que no pode ser desprezado se e desejada a corre o das distor如es do 
sistema brasileiro,dem de urna an証se con-eta da situa9豆o que se quer intervir Ao se 
entender・ portanto・ qge quanto maior a magnitude do distrito maior ser a 

proporcionalidade, observa-se que um pequeno partido ter sua 遺ficuldade aumentada 
para alcanar urna cadeira, proporcional a base saci破 que representa 

Nicolau (1996:55 Tabela 12), analisando as elei6es para a C含mara Federal em 199' 

em rela oa magnitude efetiva e a magnitude esperada, conclui que a magnitude mdia n 

Brasil 6 de 19 e cai para 15, ou珂、 fica pr6ximo de pases com mdia magnitude ma 

mesmo assim, pela peculiaridade de se incluir os votos em branco no clculo do quocient 

eleitoral, os distiitos funcionam de maneira menos proporcional do que a magnitud 

esperada 

Tavares(1998:11の,argumenta que o aumento do quociente eleitoral atinge a todos os 
par-tidas, mas afeta de maneira especial e desigual os pequenos partidos, 泳フ elevar o 
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quociente eleitor吐  isto ; o custo如s votos de"Illロ  nica cadeira傍islativa, α inclusゴo 
山 votos em branco no clculo d町Tide叩enas噂culta mais, mas igualmente, para todos 
os partidos o加erem representa o no primeiro proce虜mento, o‘わ cociente partidrio, 
dele excluindo s os partidos pequenos, que tido lograram atingir o cociente ekitoi'al’・  

Nicolan tambm concorda que a despro弾)rcionalidade da frmula brasileira n乞o 
contribui, de forma importante, para aumentar a fragmenta戸o da representa弾o 
pailamentar ou mesmo da血stabilidade poltica 

Sendo assim,e natural que haja resist6ncias, em um primeiro momento, dos pequenos 
partidos em relagきo a cria加 de i・mad加sula de barreira e, ainda, a proibigo de 

coliga96es em dei96es proporcionais, pois os pequenos partidos de esquerda como PSB e 
PCB, poderiam tornar-se inviveis, do ponto de vista eleitoral. O que poderia se fzer, era 
instituir algum mecanismo com移nsatrio que preservasse os partidos mais longevos e 
histricos como o PCB, por exemplo. Ele que participou ativamente dos principais 

acontecimentos hist6ricos da poltica brasileira e que existe ha mais de 70 anos. Foi um 

partido expressivo nos meios artsticos, intelectuais e sindicais, nos anos 50 e 60, mas que 

perdeu espao para o PT na d6cada de 8q e que merece ter sua histria preservada como 
reconhecimento de sua contribui をo para a consolida車o da democracia e dos partidos no 
Bras迂  

Este mecanismo compensatorio deve ser entendido dentro de urna peculiatidade, qual 
seja, em um pas onde a euhui-a poltica predominante e a de desvaloriza声o constante dos 
partidos polticos e onde a cada momento surgem siglas novas. Seria importante e 

educativo que se pudesse valorizar a historia poltica de um partido com o PCB, que se 

manteve intacto ao longo de 79 anos de vida. Seria uma pequena contribui9豆o pai-a a 
constru車o e enraizamento・  na memria dos indivduos, da importncia dos partidos na 
constru をo de uma sociedade socialmente democrtica 

O sistema eleitoral alemo combina duas modalidades, o majoritrio e o proporcional 

A especificidade deste sistema e o de permitir, ao eleitor, dois votos desvinculados, um 

deles no candidato de sua preferncia no distrito e outro na legenda partidaria, tambm no 
disuiio. Na Alemanha, a metade dos 656 representantes do Bundestag alemをo e eleito em 
328 distritos uninoininais.. segundo as regras do sistema majoritrio e do sistema 
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pro鉢〕rcional de listas bloqueadas e hierarquizadas. Desta forma, o eleitor pode optar por 

votar em um candidato de um partido na eleio distrital e optar por outro partido no 

segundo voto, que seria o voto dado pelo sistema proporcional. Esta seria, ento, a 

vantagem do oportunizar os beneficios de dois sistemas eleitorais dispares E com base no 

voto dado え  lista partid合ria (segundo voto), que 6 calculada a vota o nacional de cada 

partido. Os partidos que no alcanarem 5% da vota戸o nacional ou elegerem pelos menos 

trs representantes pelos distiitos, perdem o direitoa vaga no parlamento. Seria este o 

modelo proposto no projeto do senador Machado mas, no caso brasileiro pths suas 

especificidades ele poder apresentar problemas na sua aplica o conforme Ranulfo (199の  
6citado mais adiante. 

O sistema eleitoral alemo e conhecido tambm na literatura de Cincia Politica, como 

誠sterna proporcion証  personalizado, 弾〕is como foi visto acima, combina as duas 

modalidades de sistemas eleitorais: o proporcional com o voto na lista e o majoritrio em 

distritos uninominais. De acordo com Tavares (1994), o sistema distrital alemo"' 

pn夢vrcional em rela o ao clculo da distribuio das cadeiras do Bundestage刀ire os 
ヌrtidos, mas em rela戸b d escolha dos representantes llo parlamento ' 'TUりontario 
guanto α’processo dominante 庇 eleio de representantes 巳  sobretudo, quanto s 
z曜磁α考 es desse processo em relas方bdnatureza e ao carter da representa戸o 
poltica ".(Tavares, 1994:107-8) 

Para Tavares (1994上 o sistema eleitoral alemまo deve ser classificado como majoritrio- 
distrit魂pois os candidatos dos distritos sempre se elegem, enquanto que os que concorrem 

pela lista partidaria s alcanam representa o se existir cadeiras remanescentes, isto , um 

mesmo candidato pode concorrer tRnto na lista quanto pelo distrito'8 

Tavares(1998ン prossegue afirmando que a ado9o do sistema distrital alemo gerar 
uma concentra 言o no sistema partidario, tendo efeitos regressivos tambm na 

representa o congressual a dois ou trs grandes partidos que, a princpio podem viabilizar 

IsRarnlfo (1999) e Anastsia (2001具皿an'まbre aproblemtica （加 segtn'do Vく)tO.q鵬de acordo com eles, 
seria esvaziado, ou seja. o segundo voto perderia a atratividade do candidato para a elei9含o, pois com o 
tempo a fora do modelo majoritrio exerceria lllll custo de elei声o menor. Assim a elei9豆o majoritria 
acabaria por influenciar, tambm, o segundo voto, eliminando, portanto. a vantagem da combinaao dos dois 
sistemas eleitorais materializada no modeic〕  磁sintal-misto. 
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a estabilidade poltica do sistema, mas pode gerar como efeitos indesejaveis, o reforo de 

polticas paroquialistas provinciais e conservadoras. O autor ainda alerta que; 

o cornbzn(l戸o entre voto声cultativo - que reduz α participado 
子701itica ~ e o sistema eleitoral dsmta1 mお加ー gtie a pamga加ZたU ー  
reverte a expanso dl democracia representativa e, aofaz-lo, imroduz 
as C6?th戸es institucionais くう  timas capazes‘た 'iabilizar umfみr智rama 
neoli heraムた  reformash/e que consiste em suprimir conquistas sociais 
cons戎dadas a dw-as penas e em desmontar o setor pblico da economia 
e違lIccido com sacrifcio de sucessivas gera9 es. ぐ avases, 199&T9-180) 

Ern sua gnese,'b sistema distrital majoiltrio pertence a um momento arcaico e 
grosseiro llo叱senvoMmento histrico山‘たmocracia rePresentaltva, no curso db qual 
encontrou-se senlzre associado a uma con聖P戸oeaurna Prtica igtialrnente lanais e 
Privatistas da representa芦b メ70111/ca - o mmda'to imperazYvフーみemcomo d coizcep o 
lockiana tosca e rudimentar,血regra da maioria" (Tavares, 1992:221). Os parlamentares 
neste sistema s加 portanto, representantes de seus distritos e no de partidos polIticos, 
reforando urn vnculo mais estreito entre o ddto e o seu eleitorado 

Cavalcanti(1975), afirma que a renova 乞o de lideranas com o voto distrital, ao 
contrrio do que se pensa, ser menor. Em um primeiro momento isso poder oco 」  e, mas 
COill O passar do tempo, estabilizadas as rela6es cientelisticas e pessoais entre eleitor e 

candidato, haver urna continuidade do paroquialismo que se pretendia extinguir.. Assim, 
em rela頭o a renova頭o das lideran9as, estas ficariam atrelados aos chefes polticos locais 

que passariam a indicar filhos, genros, amigos (familias politicas), para os cargos e遍lvos 
no distrito asfixiando portanto, a renova戸o e a rotatividade de lideranas partidrias 

Outros autores como Reis (199外afirmam que a op9豆o pelo sistema distrital mista pode 
ajidar 作  muito), no empenho de conciliar os valores de representatividade e eficincia 
poltica. O autor reconhece, entretanto, a dificuldade que pode sur軍r, decorrente da 
montagem dos distritos, de onde se obtm as supostas maiorias. Afirma inclusive, que no 
est descartada a possibilidade de que um distrito venha a ser de血nitado, de forma 
arbitrria e meticulosamente montado para beneficiar um ou outro partido ou grupo de 
interesse. Segundo Reis, isto n豆o significa tamb6m que n乞o se possa ter distritos montados 
de forma a representas poltica, social e economicamente, grupos sociais homogneos e 

relevantes do ponto de vista de sua importncia 
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丑ti rela戸o ao que Reis afirma acima sobre a pく〕ssibilidade de montagem de distrito 
obedecendo a critrio clientelistico, Cavalcanti (1975 :36乃  cita o fenmeio do 
gerrymandering.19 "que consistia em uma fornu写 o geogr4加α que pela sua forma, 
cthrangia as' reas de urftuncia eleitoral & determfrzado partido ". 

De culTa maneira, Reis(1999:0刀 em sua critica aos que defendem a manuten o do 
atual sistema, argumenta que a busca pelo "idecil" de autenticidade dado pelo sistema 
proporcional, も  inviabilizada pois no se consegue, no atual sistema, conciliar 
al]tenhicidade com representatMdade, exatamente pdo problema que apresentam os 
partidos na sua representa車o ou identidade social. Al6m disso, "a busca intransigente庇  
identidade e autenticidade たvaria α pulverizar os mecanismos 庇 rePresentaco 庇  
maneira que acabaria por chocar-se comaprpria idia de represenlaガo: por que nio 
representar "tendncias" dentro虚 cadazpequeno f％刀ブ1尿7 - ou llo I初nte， ひ71quel威o 
与epresentar 与ada inか'idno como tal?" 

Curti 	a 口000) tamb6m concorda que a ado9o do sistema distrital misto pode trazer 
vantagens em rela をo ao modelo atual o autor argumenta que a ado9o desse sistema 
podeth resolver alguns problemas atuais, 曜stos pelos defensores do 母sterna pro弾〕reional 
como os geradores das distor6es do sistema. Cintra, utilizando-se de um argumento de 
Dieter Nohien (de que h no sistema alemo um predomnio do princpio proporcional) 
mtende・ desta Ibtina,que o sistema no Bras証 teria a vantagem de se町ustar, exceto 4uanto 
ao fto da permissividade dos partidos excederem o quociente partidrio, pela vitria em 

um numero de distritos superior a esse quociente. Cintra ainda argumenta que a ado貞o do 
sistema alem豆o daria estimulo ao fortalecimento dos partidos, pois estes seriam forados, 
atravs das conven6es internas, a escolher a norninata a ser apresentada aos dettores 

O autor prossegue sua argumenta9o dizendo que, ao contrrio daqueles que alertam 
para o perigo de concentra加 do 翫sterna partidriqo 欲sternam可oritrio-distrjtal n加  
produz tal efeito. Isto porque, na Alemanha, a distribui9豆o das cadeiras e feita 
nacionalmente, o que favorece a sobrevivencia dos partidos pequenos. De acordo com a 
proposta de Reforma Politica, a cl豆usula de barreira estadual continua mantida, ou seja, um 

19 o termo く元,フ：レmarra勿wlg tenl く芳lgenl no nome くlo Governador de urn Estado americano chamado Gerry 
que em 1812. conseguiu desenhar urn distrito de tal forma que este abrangesse as zonas onde o partido 
democrata possua grande influncia 
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dos pilares da reforma jえ  nasceria trincado, pois a reivindica まo por urna dausula nacional 
血ica de barreira, tal como na Alemanha, 6 。 que viabilizaria urna distribuio mais 

equnime das cadeiras entre as diversas foras politicas. Assim, o argumento de Cintra cai 

por terra, pois mantida a clusula estadual de barreira, a Reforma nasce com srios 

problemas, que podem ser imprevisivds e deletrios para o sistema partid紅io a mdio e 
longo prazo. Cintra esta ciente do problema e diz que isto 6 uma quest豆o de menor 
importncia, que n言o afetar氏 de妬rma crnica, o 雛sterna representativo. Inclusive afirma 
que: 

OutroPro b k ma'ode, nas propostas ex?stentes, o clculo由S 
cadeiras ser l×）rEstados e no nacional. Seria possivel faz -lo em escak 
nacional? Ndo creio. 産 I耳7resenta o desproparcional dos Ectados se 
transforma,acada房α， em clusulaメtrea de nossa constitul9 o.乃ata- 
se tk lema questo fechada dbs Estados mais pobres cml7ロSo Paulo, 
dijicil de modificar. .N如  conheo parlamentar das regies superー  
γepresentadas que admita reih4哀o das bancadasEstaduals, mesmo entre 
os'rogressistas' sobretudo depois que alguns partidos 庇 esquerda 
tm ne危s logrado eleger representantes. Para eles. uma representa o 
Esicidual menor significa um quocteate eleitoral tirais alto 

No se pode ignorar que a ado o de urna d加sula nacional u nica de barreira, sofrer 
resistncia muito forte dos Estados sobre-representados, isto , a resistncia a mudan9as 

nas estruturas que esto inadequadas, mas fazem parte do jogo politico pois quem est em 
vantagem nunca quer abrir in散〕 da mesma 

0conflito de interesses faz parte da modernizago das sociedades. Ou se enfrenta as 
dificuldades de frente e com seriedade, de forma a prop。丁mudan9as de fato, ou sempre se 
ter a frmula praticada pelas elites, de sufocar os conflito dando a impress豆o de reforma 
quando, ao contrario, esth se realimentando 、、m2 estnitrira arcaica e e'itista, que sobrevive 
desta contra虚頭o 

Nico'au, como um dos principais defensores da corre 石o e da manuten5o do ali風  
sistema proporcional, em recente artigo20,誠erta para o fato de que o sistema que se quer 
adotar, pode gerar um efeito inverso a quele que se deseja. O autor cita as contradi6es da 

ado o do sistema distrital no Brasil, dizendo que na Alemanha o clculo para a 

20Ern artigo intitulado.. TDe como pensando que se vai para aAlemanha c加ga-seaBolvia", o autor expe 
com preciso cinco efeitos possveis pouco explorados sobre a ado o deste証sterna no Brasil. 
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distribui弾o das cadeiras d nacional e sem defini弾o prvia; depende, e isto d rrrn ftor 
importante, da taxa de comparecimento dos eleitores, enquanto no Brasil o sistema 
proposto mantem uma 磁stor o grave, que も a manuten o de quocientes eleitorais 
estaduais, que e um dos problemas jd apresentados pelo sistema atual. Nesse sentido, o 

autor afirma que o sistema proposto se parece mais com aquele adotado na Boliv、 em 
1993. Com  a ado車o do sistema distrital no Brasil, em elei戸es gerais, por exemplo, o 
eleitor teria que fazer at6 oito escolhas, o que inviabiliza, por si s, p」庭quer possibidade 
de racionalidade deste sistema. Sobre este ponto de vista, "em um quaみo 叱 baixa 
escokjridaた ‘お eleitorado e庇 espetaculares taxas庇 votos ケancos e anuladb&um 
componente que torne a escolha eたitoral mais吻 cil, po#.:た ter efeitos bastante negativos 
para a legitimidade de nosso sistema representativo" (Nicolau, 2000:02) 

Ranuffo (1999) argumentando sobre as possIveis vantagens da ado車o do sistema 
distrital証emo, ve com reservas a sua eficcia, em termos de incremento e modemiza加  
das estruturas politicas nacionais. O autor acredita que os efeitos oriundos da ado o deste 
sistema sero perversos e podei- o comprometer seriamente a competi9豆o poltico eleitoral, 
inviabilizando a pluralidade de op96es polticas ao alcance do eleitor. De acordo corn ele, a 
tendncia6 de que o segundo voto, a ser dado na lista partid豆ria a que teria direito o eleitor, 
ficaria prejudicado pelo primeiro voto dado ao candidato, isto porque odeitor brasileiro 

tende a priorizar as disputas majoritrias, estando mais voltado para a escolha do deputado 
do盛strito e no para o voto na 五sta・ Este fato加dma tomar o moddq um distnta11pUroフ  
fazendo com que, o desejado equilbrio, estivesse seriamente comprometi&i Assim, 
"ocorre 9"eadefesa da proporcionalidade embutida no distrital misto est toda ancorada 
mマ雌たフtese de9we o segundamた7 seria s叱ficientepara compensar as cart/reckたs 
restri6es impostas pelo voto majoritirio α付minoria(s)"(Ranulfo, 1999:01) 

Esta argumentaao parece ir ao encontro daquela defendida por Tavares (1994), quando 
afirma que este sistema tenderia a唖gopoliza 豆o,a concentra加em dois ou trs gandes 
partidos, com a restri9豆o do acesso aos partidos representantes das minorias. Ranulfo 
(1999:02), ainda completa seu raciocnio afirmando que, 

mas com o子’ロssar do tempo α disputa distrital, com ocorre em todos 
cis cugares onae o, sist'ema vigora, perder em competitividade epassar 
a877ar E刀7 torno de um restrito njmero db 卑フfoes 万Isso Por9iiどpar/凌 s タze sstematicamenfe perdem elei 是うo no distrito deixam叱 erdrar no 
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α劾炉tto dis eleitores sensibilizados Pela dsputa majoritria.oeをitor 
Posso a escolher entre os que tm cんmce, mesmo 9iae sua escolんlapenas 
recai so加e o menos pior. E neste caso,enめora urna parte由s eeUores. 
‘稽ora adepta db voto 立  til, possa ainda reservar o segundo voto para 
mczmfestar uma op戸o parti厳i-ia livre das /h戸m戸es locais, no vejo 
porque acreditar que a maioria o faa. Pelo contrrio, se meu argumento 
esthawe勿 α ten拒nela'que o votoルllisto seja. progressi32mente, 
constrangido pela escolhaプeito para o distrito. A ・屍浦o prazo portanto. α 
presso do sistema eleitoral e das mquinas poiVcas por ele favorecthas 
so6re o eルitor fari com que os partidos que inicialmente compersavam 
um baixo desempenho no distrito com uma boa votaao na listo Percam 
it47誠rmente esta capacidcnた． S誠lvota o na 2Lstz cair emztrntente 
f矧lrgwcaiM Smlvota o nos distritos. Cair fヒ rqne teremos elei6es 
fortemente condicionadas por urna lgica m可orffirki e local ePor urn 
thscrso pronto a conclainar o eleno' α nZio desperdiar o seu segundo 
voto em partidos que ll如so fortes llo seu dLtrito.. Se isto for verdade, 
estaremos llldb parar em um canto 9uandoPensdvamos estar inda para 
outi. A introdu o db distrital misto no nos levar a um eqeeillbrio 
entre 7弓 reseni叫癒o democr'tica e o governo eficaz. Receio9iie o 
reszlta初  Sワα ‘ml7くrum sistema no gual a competi哀o estar reg磁ida 
no 声rma 叱 cartel pela elite de dois ou trs grandes partidos,, em 
pai-ceias ainda maiores da socieda叱ficaro sei-a representa9o e onde o 
necessirio carjter universal da representa o ser' torpedeado pelo 
compromissos assumidos em co威マparquia. Em, outras palavras, um 
sistema Pol加co ainda mais elitizado e excludente do que o atual二  

Para Nicolau (1991) o sistema eleitoral de m3 ioria simples pode produzir srias 

distor es entre o nmero de votos que um partido obtm em determinada eleio e o 

nmero de cadeiras atribuidas a este partido, no parlamento. Desta maneira, a vontade do 

eleitor pode ser distorcida pelo sistema eleitoral n乞o refletindo, com preciso, o seu peso 

eleitomi. O exemplo que Nicolau descreve, baseia-se no moddo utilizado na Ti]いatei丁a, 
Nova Zel言ndia e Austrlia, que de acordo com a frmula majoritria utilizada, tem 

peraIl7do drasticamente a representa5o de um terceiro partido produzindo, em alguns 

casos, a sobre-representa声o de partidos que n豆o tenham obtido a maioria dos VOtO& O 

autor descreve este efeito nas elei9es em que o Partido Liberal foi penalizado quando, em 

1974, com 19,3% dos votos, ocupou apenas 2,2% das cadeiras. "Nesta mesma eJelo os 

iraba/加stas com 372% dosl切os obtiveram J24% de cadeiras, enquai#o os 

conservadores com mais votos 37,9% obtiveram 46,8%"(Nicolau, 199 1 l6) 

Por sua vez, na analise de Dou寧as Rae (1967), as leis eleitorais podem variar, de forma 

independente, em rela oa magnitude dos distritos,a estrutura do voto e a frmula 

eleitoral, O argumento de que a fragmenta 豆o partidaria e originria do sistema eleitoral 
vigente no Pas n豆o se confirma, se analisados que os efeitos concentradores e 
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desconcentradoes das ldS deitorais sobre a disputa parti玩ria tern血a se anulando.. Desta 
nianeira a飴rmula D'Hondtっ  que bene丘cia os grandes partidos pda incluso dos votes em 
branco, acaba sendo superdimensionada. No que se refere え  magnitude dos 由stiitos, os 
pequenos partidos d que so beneficiados em grandes Estados@stritos) e prejudicados nos 
pequenos, pois como viu-se 3n teriormente, a niagitude dos distritos 6 um dos鰍ores 
decisivos para o correto funcionamento da proporcionalidade E no que diz respeito 
fうrmula uninominal utilizada no Brasil, a individualiza9o das campanhas eleitorais acaba 
por anular os efeitos p誠colgicos sobre o eleitor, que prefere o voto no candidato ao 
pai-lida Nicolau e Schmitt0995:145), afirmam que: "ao produzir campanhas altamente 
Fmガmんαルadas, e aml intensa competio intrapartid.加‘t o sistema de lista aberta tende 
a lrcansfonnar os partidos brasileiros, pelo menos llo perodo eleitoral, em zona 
coiifrdera な o‘たcandidalos竺  

Os sistemas proporcionais ullliz2m basicamente trs tipos de listas: as listas parlidras 
fechadas e班oqueadas 声  stas fechadas mas n加切oqueadas ou丑exiveis, e as listas abertas 
No sistema de listas partidrias fechadas e bloqueadas o eleitor no直sp6e de alternativa, 
para modificar a ordem d os candidatos na lista. Nas listas fechadas mas nao bloqueadas, o 
eleitor 虚spe de alternativa para 誠terai- a ordem da norninata de candidatos que級e6 
apresentada. Finalmente, no sistema de lista aberta, que 6 o caso brasileiro, o eleitor tem 

liberdade total para escolher o candidato sem que o partido exera qualquer influncia 
sthre o deitor, a no ser na homologa加dos seus candidatos junto 声sti9a deitoral 

O voto proporcional 6 essencialmente, um voto partid自no, e no um voto em 
candidatura individual, O sistema de listas partid豆rias e o 丘  nico instrumento adequa面com 
a representa加  proporcion誠J ou 阿Aatravs deste mecanismo busca-se assegurar a 
participa 豆o nos legislativos e executivos a pluralidade de 釦巧as divagens polticas, 
sociais e econ6micas, em rela o ao eleitorado representado pelos partidos politicos, e em 
propor事o epe欧〕 compativel com sua base social Neste aspecto, as listas partidrias 
fechadas e bloqueadas seriam o instrumento mais preciso para a representa o do如o 
pro声〕rcional. Entretanto, se se considera que o eleitor deva ter a liberdade de arranjar a 

ordem dos candidatos na listagem, utiliza-se a lista fechada mas no bloqueada, em que ele 

possui a liberdade de introduzir, inclusive, novos nomes, ou alterar a hierarquia dos 

candidatos e, ate mesmo, excluir alguns candidatos. Nesse caso o eleitor adquire uma fora 
decisiva. Se o fator determinante for a escolha individu誠utiliza-se o voto de lista aberta, 
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que so aqueles votos dados diretamente ao candidato, que d atualmente o modelo 
brasileiro. 

Dependendo da sociedade que implemente um sistema de lista fecbaiia e bloqumda , os 
efeitos 弾）dem ser prejudiciais餌ucla cultura poltica que est sedimentada em uma outra 
rede de coopera9豆o, no qual o voto partidrio no seja muito aceito pelo eleitor. A 
transposi9ao pura e simples de institulゆes polticas que esto perfeitamente adaptadas 
短stoncamente em determinadas regi6es e pases, onde funcionam bem, para outras 

sociedades, com padres hist6ricos diferentes, e transp-las integralmente tal como 

concebidas nas suas sociedades de origem, esperando-se os mesmos beneficios, 弾）dem 
resultar em uma completa trag盛a, com resultados imprevisiveis, a longo prazo, na 
composi 豆o poltica desta sociedade 

Poitanto, 6 dificil mas no improvvel, imRgnar os efeitos deletrios de urn sistema 
aliengena introduzido de cima para baixo, sem que seja feita uma adequada investiga o 

sobre os problemas que determinada estrutura enfrenta. Alem disso, deve-se entender que 

urna sociedade pode ser imaginada como se fosse um organismo com seu cdigo gentico 
pr6prio. Esse "cd嶋o gentico"pode ser resumido como se釦sse a 鍋Ia cultura poltica. 
uma estrutura particular e u nica.N加 existem duas sociedades performaticamente iguais; 
cada uma tem as suas peculiaridades, por mais semelhantes que possam parecer Cada 
ぶ’ciedade, mesmo com padres弧stncos semelhantes, n加S加iguais. Isto n加quer dizer 
que uma sociedade 6 mais desenvolvida que outra, sen豆o que cada sistema eleitoral deve 
ser um espelho fidedigno da cultura poltica de sua sociedade. Se em palses europeus que 
ten-itorialmente so infinitamente menores que o Brasil, existem clivagens de idioma, 
cultura, etnia, em um mesmo territorio que s言o hostis entre si, imagine-se no caso do 
Brasil, que possui uma dimens乞o territorial continental, onde muitos brasis coexistem, e 
onde a cultura varia muito de um Estado para outro 

Isto sem falar nos problemas sociais, que s言o seculares e que ainda nem foram 
amenizados pelas polticas pblicas. Enquanto outros pases ja resolveram suas quest6es 
soc1a2s, o Bra議 ainda est na pr-histria do assunto. A crise de representa9豆o ou de 
govemabilidade esta sendo mal enfocada e deve ser vi就a a luz de outras variavejsっ qロe no 
a entendida atualmente pela elite poltica que vislumbra a resoluo de problemas crnicos 
com um simples decreto. N加6a simples importa頭o de modelos institucionais prontos e 
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viveis em outros paises, que resoh・er os problemas de forma戸o駈strica brasileiros. A 
sohi真く〕 do impasse血stituciく皿ai passa por medidas くiue levem em cく皿ta as peculiaridades 
嫉stricas de cultura poltica e que engendrem, dentro do sistema institucional, a 

estabilidade inerente a uma democracia representativa minimamente consolidada 

Segundo Dahi(1971), no ha uma democracia, mas vrias A partir de um padro 
mnimo de poliarquiza9きo, garantido pelo respeito aos direitos b言sicos dos indivfduos, 
evita-se os malabarismos institucionais, desde que刈a assegurada a adequa o do desenho 
institucional desejado s condi戸es s6cio-econ 6micas e culturais vigentes em cada 
sociedade. Sendo assim, deduz-se que as institui戸es n言o existem num vazio sociolgico e 
o seu desempenho depende, conforme se aiirmou, anteriormente, do contexto no qual eat加  
inseridas. 

F白tima Anastsiaロ000:01、 consegue sintetizar muito bem este argumento quando diz 
que 乞 7ぴrina ter tanto maiores chances de serbemsucedida quanto mais elaル  
precedida‘た  um diagnstico acurado das condies sociais mzy quais as novas 
institui es devero inserir-se”. 

O relatiio preliminar da reforma polltico-partidria prev que apenas a substituio da 
representa 乞o proporcional pelo sistema eleitoral misto resolveria o pro斑ana da 
competio interna entre os candidatos e a deb通dade dos partidos Mas, ao contrario, 
segundo Tavares (1998), a introdu9きo do mecanismo de listas parlidrias bloqueadas 
fechadas e hierarquizadas, a cl言usula nacional丘  nica de barreira e o fim do nmero mnimo 
e maximo de representantes por Estado,e o que eliminaria, em boa parte, o problema Os 
partidos devem ser fortalecidos pela disc加ma interna, e so eles que devem impor atravs 
de suas conven96es, o respeito de seus candidatos ao programa e d頭bera6es do partido 

No sistema proporcion鶴 a principal forma de converso de votos em cadeiras obedece 
ao sistema de lista. O sistema proporcional de lista 6 adotada na maioria das democracias 
ocidentais. Apenas a Irlanda com o Single Trai雰rable vote (STy), e a Inglaterra, com o 
sistema de maioria relativa ou distrital ingl6s no continente europeu e o sistema de voto 

alternativo australano de maioria absoluta, no o adotam. Na Frana, o sistema 

proporcional foi adotado em 1986, e na Alemanha, que tem uma sistema distrital misto6 
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considerado como um caso especifico de representa 豆o proporcional. No quadro III 

abaixo, uma rela o de alguns Pases com o seu respectivo sistema eleitoral 

Q級 i1io ifi 

Demonstrativo dos Sistemas Eleitorais Vigentes em Algumas Democracias 
一二一  -- 	 , Ocidentais Importantes 

一ー． 1URMULAS MAJORITRL4S 	l 	F)RMULAS PROPORC1ONAJS  
maioria SAmples 	1camd良 	l Lista 	Portugal Espanha 

1 Estados Unidos 
I ReinoUnido 	 lBelgica D 	rrxrrca 
声〕vaたl含ndia 	l 	lFinlndia Israel 
~ 
I 	 I 	I Nomega Halari血  
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Sucia Suia 
Maioバa Absoluta 
Voto AIternativ0 
STV (Single 
Tranferable Vote) 
Personalizada (Sistema 

Frana (1958-1985) 
Austrlia 
IrI3nda 

AIema n h弁  

Ditrita豊o)*Fonte: Nicolau, 1991 	l 	 I 
士Aゆus tericos consideram 。sistema distntal-misto, como um sistema proportional persimallzatlo 

No sistema proporcional existem trs aspectos importantes que determinam a eficincia 

da proporcionalidade do sistema: a) α magnitude面dLtrito eleitoral, istoく o nmero庇  
representantes que cada‘加into elege (no caso brasileiroaunidade distritaルoEstadoda 
Federaタ珂・ b) as f7rmulas utilizadas para converso庇 votos em cadeiras e;プ  a custo 
ou quociente eleitoral exigi山 dos partidos poiLticos para alcanarem representa戸o 
parlamentar. Destes trs aspectos, o primeiro fator desempenha um efeito fundamental na 
determina戸o da proporcionalidade, ou seja, quanto maior a magnitude do distrito, maiore 

a proporcionalidade entre a converso de votos em cadeiras legislativas. Em re瞬oao 
segundo aspecto, referente ao usa 血 frmula de aloca 豆o de votos em cadeiras, h豆  que 

considerar que a frmula D'Hondt, sobre-representa e beneficia os maiores partidos e 
Peml、mos pequenos. J, frmula Sainte-Langue proporciona uma maior proximidade com 
a加貢a da proporcionalidade como foi visto anteriormente 

Em rela 豆o ao terceiro aspecto, que e o quociente eleitor証  exigido para que os partidos 
obtenham representa 哀o no parlamento,e recomendvel urna clusula de barreira rigorosa 

que possa ser revisada sempre que a conjuntura historica assim o exigir, para evitar uma 



-s証vidade na legisla9永・，  que possa ser aproveitada por partidos sem base social 
alg工ma・ Estes trs aspectos so causadores, 工1く） sistema eleitく）ral brasileiro, das distor6es 

no sistema representativo nacional. Os trs aspectos apresentam problemas que podem ser 

conigidos, sem a gera o de maiores traumas para a estabilidade poltica, que poder 

ocorrer com a completa subst魚ii 敏） de um 豆sterna eleitoral por outro. As causas do 
problema anterior no estariam solucionadas e poderiam Lferir de morte’つ o novo sistema, 
gerando conseqii6ncias institucionais imprevisveis. 

J se sabe que os defensores do 前sterna n可oritrio, especiairnente os relatores do 
projeto de Reforma Poltica, argumentam que o si話ema distrital ml就o, espelhado no 
modelo alemo, permitira compatibilizar as virtudes do sistema majoritrio com o 
proporcion麗 Melhoraria de um lado o aspecto r疑〕resentalivo pois o poltico eleito teria 
maior res鉢）nsabilidade com 。 distrito em que foi eleito e, ao mesmo tempo, este sistema 
proporcionaria nm合  capaddade de estabilidade e govemabilidade ao sistema institucional 
Assim est textualmente llo proieta 

―色adotar o sistema, misto thstrital e proporcionaL esta comisso 
竺‘！讐9e as vantagens' ao三aozs sIstemas clssicas -o proporcianal, que 
讐と§と竺タl誉S禦磐1o αロs minorias・ e9功s!mai puro que lermiル α 
ぐと讐γ‘l了了二讐 ど讐ear、  earepresentaao c4zc diversas reダcesdb 
zゴJzm只iくiacnauo: I 男ソj 

Outn ponto em defesa da ado o do sistema所strital seria a diminui9まo da corrupgao 
eleitoral e da influncia do poder econmico que (poderia ser mais facilmente denunciada), 

em virtude da presena permanente do candidato no distiit, permitindo a denncia 

imediata, ao menor sinal de irregularidades. Esta argumenta9豆o parece ser de dflcil 
sustentag5o, na medida que 6 conhecido o padro da cultura politicano Brasil, eivada de 

indicios de assistencialismos, patronagem, e compra de votos hdusive,e provvel que a 
corrup9言o nesse sistema sofra poucos empecilhos, pois num meio menor, aliado ao voto 

facultativo, conhecendo-se as condi9es scio-econmicas da maioria da poかila5o 
brasileira, o 山nheiro influenciar decisivamente, e quanto menor e mais po玩e for o 
distki[o, maior ser a influ6ncia do登）der econ6mico, privado ou pblico 

A proposta que盛guns autores defendem e o aperfeioamento do sistema proporcional 
com modifica96es em alguns pontos, que dariam maior efic自cia ao sistema atual sem 
precisar mexer由asticamente no sistema existenle Esta parece ser urna id6ia sensala Entre 
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as modifica6es estaria a instituio de rrmR c厳iisula tracional cnica‘た barreira; sem a 
fxa夢o de um numero mnimo e mximo de representantes por Estado Outra modifica o 
sugerida も  a substituio da frmula D'Hondt. que も  a frmula das maiores mdias, sendo 
considerada, tambdm, a mais desproporcional entre as frmulas utilizadas 

O fim das coliga6es em elei6es proporcionais corresponde a outra medida necessria 

para ao ajuste. O alvo das crticas que sustentam o projeto de reforma eleitoral d o atual 
駐stema proporcional brasileiro, que regula as elei96es de deputaふ）Sf敏lerais, estaduais e 
vereadores Entre os defeitos apontados no sistema proporcional esto a fragilidade dos 
partidos brasileiros, a troca excessiva de partidos pelos eleitos, o nmero excessivo de 
partidos, as distorg6es de representa きo dos Estados na CPrnmra Federal e a distribuio das 
cadeims entre os partidos 

Alm disso, em virtude destes problemas, os crticos ao sistema proporcional enlatizam 
que este modelo 6 gerador de instabilidade e de ingovernabilidade, obstruindo a forma戸o 
de uma maioria parlamentar slida, que d6 sustenta9豆o ao governo. De acordo com eles, 
um d os mecanismos que sustentam essas distor es est na ado9o da lista aberta 
incompativel com o sistema de partidos, pois refora o personalismo e desint町ao 
convvio interno dos partidos, devido ao acirramento da competi まo interna entre os 
cai感datos. Esta competi9豆o弾 existe quando das conven6es partidrias, nas quais so 
esco擬dos os candidatos お  respectivas vagas虚spothbiルadas Eatretanto, o que se agrava 
neste processo, e a competi をo que os candidatos do mesmo partido fazem pelo mesmo 
eleitorado, acirrando, assim, a desagregaao interna. No sistema de listas este problema 
sena sanado 弾MS O deitor votaria na legenda e os candidatos hierarquizados na lista 
obedeceriam aos critrios de preenc血nento previamente estabelecidos, para serem eleitos 
A competi 乞o iutiapartidaria se restringiria somente no mbito das conven6es 

Todas estas crticas ao 駐sterna Foporcional poderiam ser desmontadas, se 妬sse 
verificado que a reforma proposta traria consigo a corre頭o dos mecanismos que geram 
estas mazelas, O 駈就ema estaria, assim prximo do ideal. Sabe-se que nao existe sistema 
de representa 各o perfeita, mas as suas defec6es podem ser reduzidas a urn nvel 
suportvel dentro de urna democracia. No caso brasileiro, o projeto de reforma eleitoral 
cogita a sua melhoria, n乞o no sentido de corre 豆o dos problemas,q 肌m, a sua onus蟻o 
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completa com a s山stitui9をo 啓〕r outro sistema completamente estra血o a cultura poltica 
doPas. 

Em si iese, pode-se afirmar que independentemente das criticas feitas ao sistema 

pro弾)rclon麗  como geradoras da instabilidade, fragmenta声o partidria, e 
"ingovernabilidade”・ acredita-se que as disfun6es n瓦o so geradas pelo modelo 
proporcional. Enfim, de acordo com Tavares (199831の， "no hl associa o sequer 
tendencial くmprobabil&/ca en/re fragmenta o partidria parlamentar e ineficciaaz 
znst功漬威de governamentais, ou entre fragmentao parlamentar e eroso ckz ordem 
j買戒tica, ". 

Visto sob esta perspectiva, seria necessrio reforar a idia de que a con-e声o das 
disfIm6es do sistema seria muito mais lucrativa e com menor custo para a sociedade, do 

que a completa substitui9をo de um sistema pelo outro Entretanto, nらo se pode de ar de 
reconhecer que o sistema ath魂 como esta, no se apresenta como ideal para uma correta 
arbitragem da competi9をo partidria e, exatamente por isso, sua corre事o se faz urgente 
Isto poderia fazer com que o sistema tendencla1meiie se adapte e se internalize nos 
雨tores, gerando uma socializa 豆o鉢）llrica de valoriza 加dos partidos como instrumentos 
de constru9o de uma sociedade democrtica 

Nb quarto capitulq examinar-se- a故mula声o aml o voぬ盛strital em 39 cidades do Rio 
Grande do Sul escolhidas para a anlise dos impactos de urn sistema eleitoral sobre a 
configura 豆o partid合ria no RS 
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4 A SIMULA AO DO VOTO DISTRITAL NO RS E SE1TS iMPACTOS NO 
SISTEMA ELFITORAL 

Este capitulo tem por tarefa construir um ce舶no em torno do voto distrita1, com o 
画etivo de examinar como se distribuiriam os votos dos partidos distritos/municpios do 
Rio Grande do Sul Para a realiza9豆o deste cenrio foram escolhidas 39 cidades que 
apresentassem como critrio um l血mero mnimo de 30.0(X)deitores. Do total delas, tem- 
se 60,01% do eleitorado rio-grandense em l990, 5ス96% em l994 e 52,95% em 】99& Este 
cenrio baseia-se na seguinte idia: com base nos dados do Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio Grande do Sul (TRE/RS), para deputado estadual e federal nos anos de 1990 a 1998, 

procurar-se-a ver, quais os dois partidos mais votados em cada um desses 39 municpios e 
examnar como se distribuem os votos desses partidos 

Corn base nestas cidades (Anexo 2, pg 164), um modelo foi constitudo, fimdamentado 

no voto distiital. Esta simula oe importante, pois poder mostrar ou no, se as hip6teses 
elaboradas se enquadram nos critrios de formula o desta 遺sserta o 

Retomando as hlPoteses desta disserta o: a primeira, baseia-se no fato de ciue a 
Reforma Politica proposta pelo Executivo Feder武 nas bases em que se encoiitij, possui 
um carter oligrquico, desmobilizador e excludente da cidadania poltica, da 
representa加  e da participao po五tica da sociedade, ao mesmo tempo que fortalece 
estrutura conservadora existente na politica brasileira com reflexos na poltica regional do 
RS; a segunda, considera a import含ncia do conhecimento das caracteri駐lcas hl託oncoー  
estruturais qtie 釦rmaram a cultura politica da sociedade brasileira, maui紀stand。ーse 
tambn nos mesmo padr6es no RS, e caso n乞o se considere esta especificidade, a pioposta 
de Reforma Poltica, sera incua quanto aos seus o可etivos de modernizar a estrutura 



poltica brasileira, dotando-a de estabilidade e governabilidade; a terceira hipotese entende 
que o texto do atualp刈eto de Re釦mia Poltica pく〕ss1uum cく皿tedく， antidemく)crticく〕 e 
fortalecedor da hegemonia das famlias po撫icas dominantes, ao mesmo tempo que 
viabiliza a exclusまo de grande parte do eleitorado da cidadania polItica, com a adoり o do 
voto fcultativo; a quarta, considera que os deputados estaduais ga]chos, que apoiam a 

Reforma Poltica, visualizam nela um mecanismo fortalecedor de sua atuaao junto s suas 
bases eleitorais, com a ado9言o do sistema distiital e desobrigatoriedade do voto, 
facilitando, em flm o da histria do Pas, o recrutamento de eleitores mediante a troca de 

favores pessoais reforando, portanto, o paroquialisino, o clientelismo e a patronagem, que 
so tra9os caractersticos da poltica patrimonialista e personalista da cultura poltica em 
que se est inserido. 

題em磁sso, como a C破tura p0難ia brasileira est estruturada de forma a valorizar o 
voto personalista e no partidrio (Schwartzman, 1982), (Mainwaring, l991工 (Tavares, 
1998)・ (Nicolau, 1996）・ （Reis, 1999), ver遺ecu-se qりe todos os partidos utiliza皿ーse desta 
ttica eleitoraいnclusive os partidos de esquerda, embora em menor grau, fortalecendo os 

traos pessoais de seus candidatos em seus redutos deitorais, izendo com que os 

"puxadores" de voto destes partidos, concentrem sua fora poltica em aI 

No projeto de Reforma Poltica no esta especificado quais seriam os critrios e os 
procedimentos para a montagem dos ぶstntos Ein visぬ盛sto, para que se possa ter uma 
idia mnima da distribui戸o e da diviso dos distitos optou-se por usar o critrio ja 
existente do Oramento Participativo do Estado (OPE工  Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento にOREDE跳 e da Funda o de Economia e Estatstica (FEE) Desta 
maieim, dos 39 mu垣dがos eg rn1hitirc Iく，、。→ーーー  ユ  、I一 

竺と
rorregi言o Nordeste, e 9 integram a Macrorregl言o Norte, e foram agrupados pela 

FEIジRS em tr に、石一，,へ，.,．。ぷス～、2I 

a) Macrorregro Sul, com forma車o predonijnantemente baseada 
principalmente na grande e mdia propriedade, ocupadas com atividades 
即cuanas tradicionais e mais recentemente com atividades orizculas. Sei P118 

コ Estas trs Macrorregies foram escolhidas de acordo com as 22 regies do Oramento Participalivo 
E鏡adaaYCOREDES. de forma que esthessem coi血das em maa dasセおMacronegies (Vide MapaX句．  
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MACROIREG1Ao 
SUL 

MACRORREG豆O 
NORDESTE 

MACRORREG豆o 
NoRTE 

(Produto Interno Bruto), em 199乙 correspondia a 22730% do total do Estado, 

encuanto a popula o correspondia a 28,60% (1996) 

句  Macrorreglo Norte, tambm baseada na atividade agropecu会ria e agro- 

industrial, caracterizada pela presena de pequenas e mdias propriedades, 

com produ9o dversficada, destacando-se nas 丘  ltimas dcadas pela grande 

participa 乞o da cultura da soja. Seu PIB, em 1997, equivalia a l 5,98% do total 

（ねEstado. Sua popula o respondia por 2q86% do total 

の  Macrorregio Nordeste, constituda pelo eixo Porto Alegre- Caxias do Sul 

e, seu entorno, que se destaca por um parque industrial diversificado, 

concentrando cerca de 61,72% do P田 Estadual em 1997, e uma grande 

densidade populacional, com 50,54% da popula o do Estado(1996) 

《2"ds IV 
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MACRORREGIOES COREDES/EEE 
Alegrete, Bag, Camaqu五, Cangu", L可eado, Pelotas, Rio 
Grande, Santa Mana, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul 
Santana do Livramento, Santiago, So Borja, So Gabriel, 
1Jruguabum, Ven含ncio Aires  
Alvorada, Bento Gonalves, Cachoeirinha, Canoas Caxias do 
Sul, Esteio, (iravatal, Gualba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, 
So Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Viamo 
Campo Bom, Carazmho, Cruz Alta, Erechim, Ijul, Passo Fundo, 
santa Rosa, Santo Angelo, Vacaria 

Assim sendo, para testar as hipoteses formuladas, os dados eleitorais para deputado 

estadual e federal nas elei95es de 】99q 】994 e 】998 foram compilados do Eslaslicas 

eleitorais comparativas do Rio Grande do Sul (1945-1994), de Noll e Trindade (1995} e do 

TREJRS e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).E importante salientar um aspecto reYerente 

ao segundo voto,que aqui ser considerado como aquele candidato que ficou em segundo 

lugar na vota9言o para deputado estadual e federal em cada municpio/distrito, O primeiro 

voto ser considerado como aquele dado ao candidato no municiplo/distrito, pelo sistema 

uninominal, e o segundo voto aquele dado ao candidato tambem no municIpio/distrito 

mas pelo mtodo proporcional. Assim, o sistema distrital seria composto de dois votos. O 



声meiro seria dado em um 丘  nico turno ao representante do distrito e o segundo tambdm 
emitido no distr式く〕， seria dadく〕 conforme o sistema proporcional em listas fechadas e 
撹oqueadas e ordenada pelos partidos. Este ser, portanto, o cenrio desenhado que 
possibilite visualizar a composi9まo eleitoral de cada partido no Estado 

Apesar de estarem presentes sete partidos, nota-se que h uma tendncia a concentra o 
da competi頭o partidria em torno de trs a quatro partidos que podem ser classificados de 
acordo com Limongi e Figueiredo (1995、 da seguinte maneira: o P又PDT, como bkco de 
esquerda, o PMDB, PSDB como bloco de centro e o PTh, PHI, PDSIPPRPPB, como 
bloco de direita. Os demais partidos sero agrupados tal como fizeram Limongi e 
Figueiredo em PPE (pequenos partidos de esquerda como o PSB e PCB) e PPI) (pequenos 
partidos de direta como o PRNT). H partidos que n石o existem mais, mas como os dados 
foram obtidos at6 1998 des esto presentes , mesmo que em uma elei9豆o apenas, como 6 o 
castioPRN. 

Com base nesse critrioおlpossvddaborar os mapas com as 39 cidadesldisiriios 
Neste cen豆rio aparecem誠gumas caractenstic.as interessantes. Entre elas, o declnio gradual 
面P・DT・ que foi governo em 1990, seguido da vit6ria do PMDB em 1994 e do PT em 
1998. 

Considerando a competi9豆o poltica como do tipo bipartidria, foi verificado que a 
competl頭o eleitoral ficou polarizada em apenas duas foras polticas dominantes. Se ela6 
bipartid豆ria, de acordo com Trindade (1995工 o RS seria o exemplo mais acabado de uma 
cuぬrapo嵐ica altamente polarizada, que direciona sua competi9o eleitoral para a 
forma 豆o de uma estrutura bipartidaria. Se o bipartidarismo for considerado como a 

alternncla regular entre duas foras ideolgicas distintas tern-se, ento, o bipartidarismo 
real e, no, de fato. Tavares (1995), questiona essa divis豆o, quando critica a defini9o 
simplista do que seja o bipartidarismo Para ele, no ha sentido em associar a forma声o e 
coliga96es entre dois blocos como sinnimo de bipartidarismo. Para o autor, o que 
caracteriza a forma o de um b叩artidarismo real も o equilibno eleitoral e padamentar 
srmetrico e estvel entre dois grandes partidos, e ainda acrescenta-se que este e4誠Iおrio 
seja entre dois partidos com ideologias opostas, que se alternam no exerccio do governo 

O bipartidarismo seria melhor caracterizado num sistema o qual o partido vitorioso 

conquistasse o poder por via prpria, sem coliga6es. Elas so vista pelo autor como 
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anom婦「as em um sistema que se apresenta bipartidrio. Mas isso nod suficiente para se 
caracterizar um b如artidarismo. 

Tavares (1995) complementa: "Um sistema bipardrio estrito'aquele em que, 

gualque,9安e 聖/a o nmero‘た子'ar/idos eleitorais'm/xγたmemires, dois partidos, e 

apenas dois, entre os quais afora eleitoral se distribui com equilbrio sim'trico estvel, 

contain com α possibilidade efetiva庇 conquistar eieitorahnenie o governo, α“ぬ um 
SOzink4sem o concurso たqualquer outro partido ". 

Pelos Mapas l al2aseguir,perc由e-se a presena de pelo menos quatro partidos com 
foradeztor証  para alcan9ar o poder, e trs deles colocados dentro do eixo dos partidos de 

direita (PM[)B, PIE, PPB). Nas elei96es de 1990 e 1994, o PDT e o PIE foram os 

partidos que apresentaram desempenhos diferentes quando compara-se a capacidade de 
conversまo de votos em cadeiras, no Parlamento estadual e federal, O PIE, por exemplo, 

apresenta um6 timo desempenho na Assembleia legi式ativa, mas na Cmara dos Deputados 

seu desempenho e fraco, no elegendo sequer um representante de acordo com os Mapas 1 
a4. 

伽或rme os Mapas, o primeiro voto mostra uma hegemonia do PDT, PMDB e PIE 

(Mapa 】） O segundo voto que seria dado pelo sistema proporcion麗（Mapa 2) na elei頭o 
estacfu破  mostra que ha uma dispers言o considervel de vrios partidos, inclusive alguns 

partidos de esquerda alcanando posi96es em cidades dominadas pelos partidos 
conservadores・  como 6 o caso das cidades de Santa Maria,Caxias do Sul e Passo Fundo 

Comparando-se os Mapas I e 2, nota-se que o PDT perde terreno na fronteira oeste e 

conquista espago nas a reas mais prximas a Regio Metropolitana, mas o PIE mantm-se 
estvel nesta regi観nos dois mapas 
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MAPA 4 

DISTRIBUIく】AO DO SEGUNDO PARTIDO MAIS VOTADO NOS 39 

DISTRITOS/MUNICiPIOS PARA DEPUTADO FEDERAL EM 1990 (2。VOTO) 

Em rela9ao a vota9o para deputado federal no ano de 1990, (Mapas 3 e 4), o PT 

consegue uma performance melhor e significativamente maior que a do PTB, na vota9o 

Estadual. Mesmo assim, PDT, PMDB e PDS mant6m-se fortes em rela9豆o ao primeiro 

voto (Mapa 3). 0 PTB no efetua nenhuma conquista, mostrando a ausncia de um 

candidato "carismtico" na disputa para as vagas no Congresso Nacional, que possa 

alavancar, sozinho, a legenda do partido. Entretanto, na Regiao Metropolitana, o PDT se 

reveza no dominio eleitoral com o PTB na vota 註o estadual. No caso do PT, comparando- 

se a vota9o proporcional (Mapa 4) h自  um desempenho melhor do que o obtido para a 

vota 甘o estadual, nas mesmas regi6es dominadas pelo PDT e PTB. Pode-se arriscar a 

afirma9ao de que estas regi6es possuem uma tradi弾o de voto trabalhista (tamb6m pela alta 
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concentra 乞o de um operariado industrial) e onde o PT tRrnbdm consegue converter em 

votos, a composio mais progressista desta regio. Inclusive o PFL, que est coiigdo 
com o PDS e no tem expresso regional nenhuma, consegue pelos segundos votos (voto 

proporcional) uma posi9まo equivalente a do PT no Mapa 4 

O PDT alcana um equilbrio relativo nos dois parlamentos, como se ver no Mapa le 
3,α」 seja, o PDT consegue 14 cadeiras na Assembl6ia Legi誕ativa Estadual e 12 na 
く落m&a Feder電ba uma estabilidade誠stmica que identifica equilibrio entre votos obtidos 
para o Parlamento Estadual e a Cmara Federal. 

Na Compara9o dos Mapas para a Assembleia Legislativa e C5nara Federal no ano de 

1990, (Mapas I a 4), mesmo com a maioria dos votos sendo carreada para os partidos 
tradicionais, vei董ca-se uma distribui9乞o diferente daquela encontrada na vota o 

EstaduaL Diferente porque foi encontrado uma troca de preferncias partidrias enfie os 

municpios e os partidos vitoriosos. Por exemplo: um partido que tenha obtido uma 
concentra9瓦o na vota 吾o estadual em determinada macrorregi乞o, no obt6m a mesma 
distribui9o do voto na elei9ao para deputado federal. Nota-se por exemi〕珂 que a vota o 
estadual do P118 se apresenta majorit豆ria e concentrada na Regi豆o Metropolitn  e, na 
eleio federal, o dominio6 do PDT. 

Pode-se concluir que esta regi加pく）ssui uma tradi9豆o do voto trabalhista e que os votos 
nをo migram aleatoriamente como se pensa, ou que o eleitor nをo saiba difereni-los, pois o 
PDT e PTB, apesar de se manifestarem trabalhistas, situam-se no bloco da esquerda e 
面eta respectivamente. E interessante esta contradi9をo, rns ela pode ser explicada pelo 
fitto das demandas nacionais se diferenciarem das regionais, independentemente do 

partido. Esta inferncia 6 peculiar, porque pode revelar o tipo de comportamento e 

racionalidade que possa estar presente na estratgia eleitoral do indivduo. Aldm disso, 

independentemente do aspecto ideolgico que possa influendar na deciso do voto, o 

eleitor consegue visualizar alguma diferena de demandas, tanto na elei9乞o para deputado 
estadual e federal; do contrrio, esta contradi9言o nまo seria encontrada Mas aindadpreciso 
fazer um estudo mais detalhado sobre este aspecto, para que se possa ident迅car qual o tipo 
de racionalidade que estava presente naquela poca e que gerou este firto 
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Pode-se notar pelo Mapa l que o PDT possui uma vota戸o mais esparsa pelo interior do 

Estado, e concentrada na macrorregio Narte, enquanto oPTB e o PMDB concentram sua 
vota9加  na macrorregio Nordeste, que compreende a regio da serra e metropolitana No 
Mapa 2, oPTB continua estavel na Regi豆o Metropolitana, mas divide espa9o com o PDT 

Nas elei6es de 1990, 1994 e 1998 para Deputado Estadual, o PTB ma3lteve uma presena 
estvel na Regi乞o Metropolitana, enquanto o PDT se retraiu. O PDS, apesar de perder a 
elei9言o em 1990, permanece com algumas cidades no interior perto da fronteira く〕este, 
Campanha eCentrai. 

O PDS, PMDB, PDT e especialmente oFL apresentam um desempenho mais favorvel 
aelei9豆o para a Cmara Federal, (Mapa 3 eり No caso do PT, houve um desempenho 
maior comparativamente aos votos que obteve nadei 言o Estadual, ou seja, isto pode 
indicar que este partido possui, diferentemente dos outros (que tm sua fora disposta 

desigualmente pelo territ6rio nacional) uma distribui車o mais dispersa一  Em caso de ado9ao 
do sistema distrital, um partido que tenha sua configuraao eleitoral mais distribuda como 

o PT, pode sofrer prejuizos, exatamente porque possui uma vota o mais heterognea, 

menos concentrada e menos dependente de carismas pessoais ou clientelfsticos. A 
especulago e necess台ria, haja vista que o padro conhecido do comportamento poltico 
est na negativa desta constru o mais partidria e impessoal e, portanto, o contexto de 

ado o de um modelo eleitoral que priorize o distrito poder forar a ado悼o de uma 
estratgia que concentre suas demandas deitorais em algumas regies, para manter seu 
potencial poi垣α〕 competitivo, tendo que recorrer, mais intensamente, aos "puxadores" de 
voto, como ocorre freqentemente nos outros partidos 

Tavares (1995), lana m嘉o do termo dobradinha ao se referir 良  estratgia utilizada pelos 
partidos para maximizarem os recursos utilizados na competi9o partidria, apoiando-se 
mutuamente. Este抑o de estratgia mostra, por parte do eleitor e os candidatos, um 
mcentvo a escolha de candidatos das mais variadas correntes, ou陶a; o voto, tanto para a 
Assemblia quanto para a Cmara, no obedece a uma racionalidade ideol6gica e, sim,a 

lealdade pessoal e paroquial que o candidato tem com o deitor 

A estrat6gia da "dobradinha", consiste na costura de apoios mtuos entre candidatos 

que possuem bases eleitorais diferenciadas, com o intuito de obter presen9a eleitoral em 

regi6es onde seu desempenho 6 fraco E uma estratgia para maximizar a visibilidade de 
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cada candidato, diminuindo, potencialmente, seus custos materiais de campn?a, e, 

conseqientemenre, aumentando a probabilidade de vota o em outros redutos eleitorais 

onde, sozinho, no conseguiria. 

A "dobradinha" 6 para Tavares (1995), uma incoerncia nunlSistema que pretende 

fortalecer o voto no partido (legenda), ao mesmo tempo que fragiliza a lealdade, por parte 
面eleitor, na escolha de um candidato ou partido que lhe represente no parlamento 

Scfrirnitt (1999) chamou a aten 乞o para este ato, afirmando que esta ttica d utilizada de 

forma generalizada por todos os partidos, inclusive os partidos de esquerda N加saoめos 
pa血dos pequenos que se beneficiam deste expediente, mas os grandes tamb6m,a medida 

que isto contribui para aumentar o tempo de propaganda eleitoral gratuita nos meios de 
comunica 敏戸．  

No caso do PTh, a vota o obtida por todo o partido deve-se ao excelente desempenho 

de um candidato que capitaneou a dei9o dos outros candidatos deste partido. Todos os 
car感dabs deitos juntos do PTB, no somaram mais do que 59.023 votos, enquanto que o 

candidato lider desta vota o fez, sozinho, 320.328 votos. Naquele ano (1990), este 
candidato foi o deputado estadu証mais votado no Estado. 

Pode-se afirmar que o apelo personalista do votoおi suficiente para dar musculatura a 
um partido que, em termos eleitorais, beira え  insuficiencia. Neste caso, o voto distrital 
apresenta uma configura 豆o mais apropriada para a estrat博a eleitoral deste partidoE 
apropriado no sentido de que com uma vota o concentrada na regio MetropclitRnR e 
Serra e dependendo, quase que de forma exclusiva, do desempenho de um丘  nico candidato, 
os cuos exigidos para o preenchimento das vagas no parlamento seriam drasticamente 
redcrガdos. 

No oulro extremoっ I)artidos com uma hist6ria politica mais enai7daフ como o PMDB, 
somando todos os votos conquistados pelos 】2 parlamentares deitos, 加can.a apenas 
248.537 votos. A desproporcionafidade 6 algo que chama a aten9o. Portanto, e de se 

23Para que se tenha uma idia do alto custo do espao publicitrio de uma 丘  nica veicula9o nacional de 30 
segundos no horrio nobre da Rede Globo,d preciso desembolsar o equivalente a R$ 84.797. mais （加 que o 
salrio pago durante 8 meses a um I冶uttho FederaL (dabs da Fol1a de So Paulo para o anoま19%) 
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pensar se neste caso, o voto distrital realmente no reforaria o elemento persorialista e 

concentrador do voto. Tem-se, ao mesmo tempo outro fato interessante, qual嘱a, em 
a瑠rns municipios os i ndices de votos branc《刃nulos, como em Bag, na elei9o de 1990 
(Nail e Trindade, l995), chegam a ser significativamente maiores que o nmero de 

eleitores presentes. 

Nas 39 cidades analisadas em 1990, na elei9o para deputado estadual, pode-se perceber 

a hegemonia do PDT, concomitantemente 良  vitoria ddtoral ao governo do Estado 

Lembrando que o PDT vinha de uma aliana com o PDS nas prefeituras no interior do 

Estado em 1988, dando ao partido uma presena de base muito forte (com base na 
面bradirtha vista anteriormente),4tie o sustentou na vitria ao governo do Estadく1一 Nesta 
mesma elei9o o PDT disputou o segundo turno corn o PDS,, antigo aliado na eleio das 

prefeituras no interior do Estado, e o derrotou. O PT aparece, como, competitivo em duas 
cidadesにaxias do Sul e Santa Mai旬， apesar de derrotado, obtendo os segundos lugares 
na vota 哀o para Deputado Estadual nestas cidades (Mapa乃,o que riais tarde renderia 
frutos na consolida o do partido nestas cidades, na elei9乞o para prefeito no anos de 1996 e 
2く100, respectivamente. Mesmo vitorioso no Estado, na dd戸o presidencial no segundo 
turno com 59% dos votos, o partido no obtm votag5o coerente corn os votos alca'零ados 
nesta mesma elei戸o, para os cargos de governador, deputados estaduais e federais 

Em Carazinho, por exemp珂as elei96es para prefeito, em iggg, elegeram um candidato 

do PDT, e em 1992, urn candidato do PDS resultante do fruto da "dobradinha", quatro anos 

antes, para prefeito, em todo o Estado. Nota-se que as escolhas eleitorais definidas por 
parte do eleitor parecem n気o obedecer um padro ideol6gico, pois o PDT vitorioso ao 

governo do Estado, em l990, perde em l992 a prefeitura para o seu adversrio ao governo 

de Estado que era do PDS. De alguma maneira, as demandas que orientam a racionalidade 
do voto em nivel regional perconern urn caminho diferente, em rela9o ao voto nacional 

A ado をo do voto distrital pode acarretar, por um lado, a sua homogeneidade no sentido 

de concentr-lo ainda mais em torno de 3 a 4 part過os, e 弾〕r outro, fazer com que o 
segundo voto siga a tend6ncia do primeiro voto, inclusive conseguindo prodiizr uma 
coerncia entre o voto Estadual e Federal 
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De acordo com Ranulfo口000)d possivel que este descompasso que hoje existe entre o 

voto dado para a Assemblia e o voto dado para a Camara dos Deputados, acabe 

desaparecendo, pois o primeiro voto tenderia a contaminar o segundo voto, gerando uma 

concentra9o em poucos partidos e restringindo o acesso a outros, ou珂a, o sistema se 

adaptaria automaticamente pela necessidade de orga1、i7av-se coerenteniente 

Ranuifo (2000:02) afirma: "o eleitor brasilefro, acosiwnadoa priorizar as disputas 
”移oガtrias e a buscar o cw 力威議）PT翌,orc加,a1 sem Prestar aten 壷）aopwl議〕IヒJ貧krd, 
na mmん7 OpiniO,aresolver o novo problema d sua frente - o que fazer com o segundo 
voto ー dl maneira mais "econmica possvel: vinculando a escolha proporcionald 
”毎ontria”. 

A visualiza o do problema remete a seguinte afirma 豆o: o voto distiital poder gerar 
mais pertutha96es a ordem eleitoral, ocasionando uma confiIso imensa na elabora o das 

estratgias pelo partidos, do que beneficios esperados 

A hip6tese elaborada por Anastsia (2000)'de que ocorrer uma distor o na 
distribui9乞o das cadeiras na Cmara Federal. Isto porque sero dados dois votos uni na 
listaや voto proporcional) e outro no candidato (o voto uninominめー  De acordo com a 
autora, no caso de um partido que conqui就e um mimero maior de disliitos do que aqueles 

eleitos pelas listas no voto proporcional (segundo voto), sera inevitvel o candidato optar, 
p○丁 uma questo de sobrevivncia no jogo politico, concentrando suas estui1ias na 

disputa distrital, exatamente pelo fato de que, independentemente do quociente obtido pelo 
pa血do一na dei9らo proporcional~as chances de V it6ria nos distritos ser muito maior do 
que na lista 

No caso do PT, que tem uma desenvoltura maior nas elei96es para deputado federal e 
por弾）ssuir um padro de voto mais distribuido e nacion誠izado que os outros partidos, por 
recorrer mais ao voto na legenda, seu desempenho pode sofrer altera 言o com a 
contamina o do segundo voto pelo primeiro, fazendo com que a cultura poltica 

personalista predominante no sistema partidrio brasileiro e no subsistema partidrio rio- 

grandense, destrua a estrat6gia mais programtica,forando o partido a recorrer, assim 
como os outros・ a uma campanha personalista e centrada no primeiro votoっ para manter-se 
corn 匠sibilidade e corn musculatura ddtoral 
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Nota-se por exemplo, que na elei頭o para deputado federal em l990, o PTh que teve 

urna expressiva vota o em um nico candidato na elei9o estadual no consegue eleger 

sequer um nico representante para a Camara dos Deputados (Mapas l e 3) 

0 deputadof敏lerat Paulo Pain  do PT, por exemplo, que em 1990 alcanou 71.278 

votos, sendo o terceiro deputado federal do RS mais votado, em compara o aos seus 

candidatos de partido, fez quatro vezes mais votos do que o deputado estadual mais votado 

do seu partido. O mesmo fenmeno ocorre tambm com o deputado federal do PMDB 

mais votado, radialista e articulista conhecido dos meios de comunica真o, que atingiu um 
total de 109.729 votos, 3 vezes mais do que o candidato do seu partido mais vota面para o 
Parlamento gaicho 

Em rela戸o ao deputado do PTB, que 琵z sozinho mais de 320 mii votos para a 
Assemblia Legislativa do RS, o mesmo no se refletiu para a Camara Federal, ficando o 
partido sem representa 豆o. Deduz-se, portanto, dois fatos: む de que a disftrncionalidade 
entre a votaao do PTB para a Assembleia Legislativa e para a Camara Federal demonstra 
a presen9a de uma cultura poltica personalista, centrada em um 丘  nico candidato e;り que 
uma eleio federal teda pouca ou nenhuma influnda em relago ao 誠sterna eleitoral 
sendo este somente afetado no que diz respeito a cria o de uma d台usula de barreira 
nacional, que poderia excluir estes deputados da representa頭o no parlamento, caso o 
quociente nacionalも  nicoおsse est誹ilado em 206.825 votos para a conquista de uma vaga 
no Congresso Nacional, pois o mesmo deputado que tem boa vota戸o regioial1 n豆o 
consegue o mesmo desempenho para a Camara Federal 

E fato que o sistema eleitoral brasileiro est de certa forma disbi1alizado, quando se 
nota que nas campanhas eleitorais in丘meros deputados salientam que desejam ser eleitos 
para representar esta ou aquela regio e, no, a unidade territorial como um todo. Sobre 
esta distritaliza o, Fleischer （】981ユ classifica os deputados em: facilmente disiri/veis, 
so aqueles que conseguem mais de 70% de seus votos, em apenas um reduto eleitoral; os 

razoas'eknente thsirithveis como aqueles que conseguem de 51% a 70/ dos votos em um 

reduto e os sem condies distritveis aqueles com menos de 50% dos votos em um s6 

reduto eleitoral. O caso dos deputados citados anteriormente, do PMDB, PTB e PT, pode 

indicar que eles estariam melhor adaptados a este modelo de sistema. Entretanto,e preciso 

realizar uma anlise mais aprく〕findada sobre a 、・ota9加 da cada urn deles e a respectiva 
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distribui9ao de votos, para que se possa afirmar, com certeza, de que se trata de fenmeno 

deste tipo. 

Em rela 議o ao quociente nacional, caso fosse implementado, as estrat6gias eleitorais 

certamente passariam por l ima reestrutura 豆o profmda, pois o c自lculo utilizado para a 

compos i 9乞く〕 das alian9as teria que ser reelabく〕rado em virtude do quociente impor maiores 

restri うes a competi 豆o, sem o recurso das alianas e coliga96es. Entretanto, esta 

reorganiza o tem um custo altssimo a curto e mdio prazo, pois seriam necess豆rios 

algumas elei頭es para que o partido se adaptasseお novas regras, e tamb6m mostrasse ao 

eleitor seu "rosto", fazendo por merecer seu voto para o cargo em questo. Ainda assim, 

um8 das provveis estratgias, a curto prazo, para se enfrentar este problema seriam as 

thses entre partidos pertencentes ao mesmo bloco ideolgico, diminuindo os custos e 

preservando uma imagem mais definida para o eleitor 

Nas elei9es de 1994, visualizando os Mapas 5 e 6, v-se a vota o do primeiro voto 

(Mapa 5). 0 PPR (antigo PDめ e PT crescem, este ltimo mantendo a base na regi乞o 

Mdm詳〕litana junto com o PTh, que se consolida nesta regi言o e o PPRっ  ampliando sua 

base no interior, desbancando o PDT. O segundo voto (Mapaのmostra a troca de奪癌鱗o 
do PPR com o PMDB nas Macrorregi6es Sul e Norte, mais precisamente, nas fronteiras 

Oeste e Sul; o PTB cresce um pouco mais ao Norte do Estado em Erechim, e o PT se 

reveza com oPTB, substituindo ◇  PDT nesta posio na Regio Metro野）ltana 

134 



55' 

anta R .Flosa 

Erechim. 

PORTO 
Guaibd 

Carnaqui= 

ー日ョ9' ．ー一ー 	一  

ー 	 Can gu9u' 

Pelotas 
Hロ G「ョ ndP 

お  

PT/PS B 

PMDB/PSDB 
卑 POT 

PTB 
' PPR,/PFL 

一Urugua伽na Alegrete 

MAPA 5 

DISTRIBUICAO DO PARTIDO MAIS VOTADO NOS 39 DISTRiTOS/MUNICiPIOS 

PARA DEPUTADO ESTADUAL EM 1994(l。VOTO) 

, 

鯛o8otja 
二二 ‘ 子. 	. 

Cョ「a2I nho 
Ijui 	' 

、 Pョsso . Vaca 「‘a■ 

Caaias do Su 

為  
PaSSo Fundo 

Santo An9引o. 

、anti a go 

santa Man''nanctoi喜  GoSanta Maria. 	ごI品’ado 潜罫。  
S ta.auz do Sul 	しanoa' 

認留e'rョ尋
難S,Gabriel 

一．G『剖，埼I 
Cachoei rinha 噌器胃  

羅  

な  

Sanlana do 
rirnent。  

夢縄薮受  

Deputados Estaduais 1 994 

135 



Santo Angero. 
Carazinho 

Ijul 	験
一  

Crii瓢ti r'55。  
Passo息da 

嶋ah"" 

	

ーー  ーー 	 醐Cazias do Su 
.. 	 Novo Harnburgo'S竺II烈世  

Santiago 	A ． 	ー  Bento 	U', S ' ..arnpo 
mwlCぬ  uon9aIv 『躍 	一9dO L!OP 

s・m Maria. 
Rifes

Santa Marias 	・ 
一  ．  . Sta. Cruz do Sul ■し”“s 

	

S. ta器ぎira 	Cachoeir nh議鷲I 

.oPORrO 

Alegrete 

Guaiba 

Cama qui頭  

り  2得  

、  B●9' 

Ereohim 

antaRd勤  

議嚇輔翻二  
Deputedos Estduis l 994 

"ntaa do 
LiW‘『”hto 

、  

Cangu9u 

Pelotas■ 

7 、  

、  

、、  

フ  

繰  PT/PS日
篇 PMD6ノP5DB 
倉 PDT 

PTB 
S PPPIPFL 

ふ  

MAPA 6 

DISTRIBUICAO DO SEGUNDO PARTIDO MAIS VOTADO PARA DEPUTADO 

ESTADUAL EM 39 DISTRITOS/MUNICiPIOS EM 1994 (2。VOTO) 

Existe, neste cenrio, a presena forte de quatro partidos que,a exce"o do PDT, 

consolidam-se nas suas bases tradicionais e o PT que cresce no primeiro e segundo voto 

Em 1994, o partido vitorioso ao governo do Estado foi o PMDB, que se reveza com o PPR 

na mudan9a de posi96es nos municipios/distritos. Comparando-se os Mapas 5 e 6, v-se 

que em cinco municlpios pelo menos (Santiago, Alegrete, Santa Rosa, Cruz Alta, 

Cangu糾), o PPR perde espa9o para o PMDB no segundo voto, o que pode demonstrar, por 
parte do eleitor, que n豆o h uma linha programtica muito diferente dos dois partidos e, 

portanto, o voto, de certa maneira, permanece cativo a um tipo de racionalidade mais 

personalista e conservadora. Nao h自  um corte ideolgico claro entre esses dois partidos, 

assim como ocorreu em 1990 na Regio Metropolitana, com o revezamento no primeiro e 
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segunda voto entre PTh e PDT. Neste caso, apesar de se 証tuarem em espectros 

ideolgicos diferentes, a idia do Trabalhisnio parece ser mais 釦rte do que a 

dicotomiza o ideolgica entre esquerda e direita. 

Os redutos eleitorais ja esto bem sedimentados, evidenciando que a distritaliza5o de 

fato戸ocorre e, portanto, a legisla o de certa forma s viria a institucionalizar algo que ja 

faz parte do cotidiano da vida poltica destes distiitos. De qualquer maneira, a 

implementa o de medidas que venham a corrigir a distritalizag5o ira esbarrar na 

resistnda dos partidos, que reivindicam para 訂 a manuten戸o deste procedimento 
eleitoral. A 丘  nica forma possvel para a corre9豆o dessa forma de distritaliza頭o est em 
proporcionar que as foras polticas晒am forgadas, por l ima legi誠a夢（>m誠s rgida, a se 
organ 72丁em em uma distribui戸o proporcion或 dada pela exigencia e trans釦rma戸o desta 
cultura, para sobreviverem em outro ambiente de competi9o eleitoral. 

Enquanto a nova legisla9o da Reforma Politica no estabelecer medidas mais rgidas, a 

implementa o de um quociente nacional 丘  nico ser protelada indefinidamente por parte 

da dasse poltica mais conservadora, que cultiva seu deitorado exatamente como foi dito 
anteriormente, em "bases eleitorais" ten旅療誠mente bem definidas, nas quais a ado戸o de 
uma clusula nacional丘  nica de barreira desestruturaria esta organiza o, fazendo corn que 
as foras polticas tenham que se organizar em outros patamares, para sobreviverem 

politicamente. Logo, a institui9o do 誠sterna distrital es佐 sendo vista com "muitos bons 

olhos" peh classe dirigente em geral, pois ir restabelecer o direito ao "usucapio" desses 

votos, dos partidos tradicionais que a construram. 

Na dei戸es para deputado federal em 1994, nos Mapas 7 e 8, nota-se uma radical 

mudana na disposio dos partidos nos municpios/distritos. No Mapa 7, o segundo voto 
obtido na elei9言o estadual cru l994, transforma-se em primeiro voto na elei9豆o para a 
Cmara dos Deputadoら neste mesmく〕 ano. De certamaneira, Il谷く〕 hA um comprく〕metiaxento 
ideo gico por parte do eleitor, mas as quest6es nacionais apresentam um outro padro 

Talvez o discurso pela tica na poltica tenha marcado a racionalidade do eleitor, j言  que em 
1992 e 1993 estouraram os escndalos de corrup5o do Congresso Nacional (CN), o que 

pode ter beneficiado o PT por seu discurso moralizador pela 6 tica na politica. Em]994, na 
elei9まo para os cargos de deputado estadual e federal, percebe-se a ascens乞o do PT e o 
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Em 1994, no segundo voto para deputado estadual, o PMDB (Mapa 8) domina toda a 

Regiao Metropolitana, anteriormente ocupada pelo PDT, PTB e PT. Isto pode demonstrar 

que a disperso dos votos do PT para o Interior come9a a tomar-se mais freqiente, 

inclusive em cidades antes dominadas pelos partidos tradicionais. Mas, prudentemente, no 

h como afirmar com certeza como opera o segundo voto, pois tanto os partidos de direita, 

quantos os de centro e de esquerda, beneficiam-se num primeiro momento, na elei9ao 

seguinte, do segundo voto obtidos na elei9ao anterior 

O PT foi o" nico partido que cresceu proporcionalmente ao seu corpo eleitoral, no 

periodo compreendido entre as legislaturas de 1986 e 1998. 0 PPB/PPR e PMDB 



mantiveram-se fortes nesse perodo, alternando-se em algumas posi96es E somente na 

segunda legislatura, em 1990, que esse partido eT）っ consegue representa らo na 

Assemblia Legislativa e no Congresso Nacion誠（CN). Caso o 誠戚ema di計rital estivesse 

Imがantado, n豆o conseguiria esta performance, pois como foi visto anteriormente pela 

simula9乞o, o partido s6 alcanaria alguma efetividade na anlise do segundo voto, que6 

quando o PT se apresenta melhor 

Nas elei加es estaduais de 1998, analisando a disposi9ao d os partidos nos Mapas 9 e 10 

O PT segue a tend6ncia de ascenso junto com a estabilidade do PPB no primeiro voto No 

primeiro e segundo voto, entre 1994 (Mapas 7 e 8) e 1998 (Mapas 9, 10, Ii e 12), verifica- 

se que as cidades de Alvorada, Gravat醜  Cachoeirinha e Viam乞o, passam respectivamente 
do dominio na vota頭o estadual do PTh em l994 (Mapa 5x para o PT (Mapas 6 e刀 Em 

seguida, direcionain-se para o PMDB (Mapa 8) e para o PTB novamente (Mapa 外  
retornando para o PT (Mapa l l)e novamente para oPMDB (Mapa lの Exce9ao feita para 
Gravatai que volta para o domnio do PTh 
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Avaliando-se esta situa9o, pode-se deduzir que h uma volatilidade imensa nas 

prefer6ncias partidarias por parte do eleitor, mas tamb6m h自  uma peculiaridade: a 

exist6ncia de um ordenamento bem montado no revezamento entre o primeiro e segundo 

voto, leva a crer que o eleitor consegue, de alguma maneira, visualizar diferen9as entre um 

partido e outra No caso da Regi豆o Metropolitana, todas as cidades trocaram de preferncia 

entre o primeiro e segundo voto. Pode indicar, tamb6m, exatamente o contrario, ou seja, 

que o eleitor no consegue encontrar um padro minimo que estabilize a sua op9o 

eleitoral, evidenciando um aspecto de disfiin9o sistemica do modelo eleitoral alicerado 

no voto personalista. Acredita-se que, fundamentado nessas explica96es,6 possivel 



aproveitar algo das duas interpretagdes que so antagnicas. Na p血neira anlise, afirma-se 
que o eleitor consegue diferenciar um partido do outro, por isso o revezamento entre vrios 

partidos, nestas cidades. Mas se o eleitor realmente conseguisse visualizar com preciso as 

peculiaridades de cada partido, existiria uma certa estabilidade quanto a preferncia do 
voto, n哀o havendo, portanto, esta volatilidade. Por outro lado, a segunda anAlise su.stenta 

que, exatamente por no haver fronteiras muito evidentes entre as diversas siglas, ocolTe 
este quadro de caos, no qu記 um partido substitui o outro a cada elei9言o. Procurando um 
meio termo n3s duas perspectivas, afirma-se que 6 possivd que o deitor esteja 
eq〕erimentando um ou outro partido nesta imensa troca e que, com o tempo, ap6s a1umas 
elei6es, poder ser visualizado um padro mais estvel na vota車o nestas cidades 

Assim, entende-se a importncia da manuten頭o do voto obrigat6rio como 
rnternalizador de uma cultura civica (qui pedaggica) que sinalize ao eleitor urna prxis 
poliuicfeleitoral comportamenlal estv叫 independentemente, (frisa-se) de havei ou no 
esta volatilidade. No caso do voto魚cultativo, dificilmente essa prxis pedaggica seria 
alcan9ada, jd que a absten9言o da maioria da popula9o enfraqueceria os dos da tomada de 
conscieritiza加  poltica e, por conseguinte, adiaria a forma 加 de urn processo deltoral 
mais estvel, o que demandaria, inclusive, mais tempo 

Em l998, a configura 乞o partidria apresenta-se completamente diferente daquek 

ocorrida ha 8 anos atrs. Neste mesmo ano, o PT mostra-se competitivo em 2l das 39 

cidades escolhidas. Destas, o PT consegue fazer o deputado estadual mais votada em seis 

cidades e posiciona-se em segundo ou terceiro lugar nas outras l5 cidades. Na Assembl6ia 
Legislativa, em 1998, o partid 〕 conquista, coligado com o PSB e PcdoB, 13 cadeiras. O 
PMDB e PPB elegem respectivatnente 12 e ll cadeiras. O PTB mantm-se em lo cadeiras, 
o PDT cai para sete vagas e o PSDB conquista duas vagas 

Nota-se que o Pm, apesar de possuir o deputado mais votado com 217.643 votos vem 

decaIndo, elei9o a dei9ao. Em 1990, o mesmo deputado fez 320 mil votos, em 1994, 289 
mile em 1998, 217 mil 

Mesmo com esse decllnio e com um quociente eleitor加 situado em 91 .307 em]998, o 
P11 conseguiu eleger lo cadeiras na Assembleia Legislativa. Na legenda, o partido珂 o 
que menos rec山eu votos, totalizando 40.189. N各o conseguiu, portanto, 誠canar por suas 
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prprias foras, o quociente eleitoral fixado nesta dei9o, tendo que confiar sua 

pet負m'ance eleitoral em apena um candidato.Tくxlos os Ilく〕ye candidatos do partido 

somados, alcanaram 247.474 votos, um pouco maior que a vota 言o do deputado mais 

votado deste partido com 217 mil votos. Caso o PTB dependesse exclusivamente de suas 

forgas, elegeria apenas tr的deputados, de acordo com o quociente eleitoral. Configurando, 
desta forma, uma dependencia muito grande a um i、  nico candidato 

O PDT nesta simulago (199跡 lidera a votag5o para deputado em apenas tres 

municipios. Recua deitoralmente, mostrando uma inverso da preferencia par1idria 

quando o PT assume o governo do Estado. Ao mesmo tempo, este d ltimo consegue se 
enraiフat em municpios antes noa tiigidos. Ainda em relagをo ao segundo voto (Mapa 10), 
o PDT obt6m presen9a em quatro localidades加sufidentes para uma competi9豆o eleitoral 

O partido que polariza com o PT neste instante d o PPB, com lideranga na vota o para 

deputado estadual em 12 localidades. O PPB consegue manter-se estvel ao longo ds trs 
dei6es. 

Para deputado federaL o PT mantm o crescimento e lidera em 13 das 39 cidades. Em 

outras lo, mantm-se em segundo lugar, ou s可a em 23 das 39 cidades. O PT apresenta 
uma densidade eleitoral relativamente forte. Junto com o PPB e o PMDB, o PT (Mapas l1 
el刀divide a hegemonia eleitoral para a C言mara Federal evidenciando a concentra o do 

espectro poltico em apenas trs partidas, que se alternam na liderana das vota6es, tanto 

em primeiro quanto em segundo lugar. Em rela o ao segundo voto, o PMDB divide a 
posi声o com o PT com 10 votos cada rem, seguido do PPB com sete votos 

Voltando え  argumenta 乞o sobre a influencia do primeiro sobre o segundo voto, foi 
verificado que este fator favorece muito ao Pて  que est bem posicionado na competi悼o e, 
por conseqencia, consegue uma boa vota o para outros municpios com base no seu 
desempenho geral 
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'l Magnitude do Distrito, Sistema Eleitoral e N云mero de Partidos 

Em rela らo ao moddo distrital no 誠sterna politico rio-grandense foi desenvol 姫o uma 
linha de raciocnio, no que refere aos estudos de Maurice Duverger sobre a influncia dos 

efeitos mecnico e psicol6gico sobre a racionalidade das estratgias utilizadas pelos 

polticos e eleitores em rela をo ao threcionamento das e叙olhas partidrias. Como foi vi駐o 
anteriormente, o voto dstrital pode oferecer vantagens do ponto de証sta estratgico em 
rela車o ま  competi真o na lista pelo sistema proporcional, isto porque os custos para a vitria 

no disttito podem ser menores do que aqueles existentes na elei9をo proporcional, pois o 
voto no distrito racionaliza os recursos materiais e simblicos, evitando uma competi9o 

mais onerosa e imprevisivel. A fora do candidato neste sentidoe canalizada quase que 

integralmente para a vit6ria no distrito 

Verificado a influencia do sistema partidrio sobre o subsistema partidrio, ver-se-え  que 
eles so afetados, de alguma maneira, pelas rela うes sociais. Desta forma, fica mais fcil o 

entendimento do voto como resultante de rela6es sociais. Se isto pode ser considerado 
como consenso, entきo, as lealdades tanto partidrias quanto pessoais dependem, e nl、 to, 
da estrutura em que esto inseridos. Portanto, uma Reforma Pohtica, al6m de ser um 

mecanismo que gera uma s6rie de constrangimentos institucionais (pode induzir a um 

determinado resultado esperado, pode ser mais democrtica do que intervencionista, se eia 
cumprir certos pr -requisitos que levam em conta a cultura politica local, regional e 
nacional. Assim, toda reforma institucional implementada pelas elites governantes 
possuem urn potencial intervencionista sobre a estrutura欧〉cial pr6-estabelecida 

Nas rela9es sociais baseadas em afinidades pessoais, o voto e simplesmente o produto 
面s compromissos individuais assumidos, no qual o deitor est imerso. Isto n5o pode ser 
entendido de forma negativa dicotomizada entre bem ou mal mas, sim, pelo entendimento 

dos processos que delimitaram este tipo de racionalidade 

Tem-se que, no subsistema partidario rio-grandense, a forma夢o polltica sempre 
apresentou um padr乞o de tendnca direcionado a polarizaao entre duas ou trs foras 
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polticas que dominam as preferncia partidえrias regionais. O PMDB, o PDS e o PDT 
monopolizaram a competi9o eleitoral nos 立  ltimos 20 anos, na administra 豆o estaduaL O 

PDS, como principal sustentculo partidrio do Regime Militar, esteve sempre bem 

aninhado na prefeituras do RS O PMDB, como partido oposicionista, 烏I o maior 
beneficirio corn a redemocratizago, ganhando espao sobre o hegenAnico PDS. Ambos 

tiveram seu insulamento pelo interior nas Cmaras de Vereadores e prefeituras, 

fortalecendo a disputa ao governo do Estado. O PDT rompe com esta hegemonia quando, 
em 1989, num cen合rio nacional marcado pela polarizago esquerda/direita, onde a 
mem6ria do B.噂me Militar estava muito presente, alcanga a vit6ria em disputa para o 

governo do Estado com um candidato oriundo do tempo do Regime Militar, no segundo 
turno, inclusive com apoio doPT 

Nas anlises feitas a partir dos Mapas encontrou-se um sistema partidario distribuido 
entre dois e quatro grandes partidos, em rela 言o aos sete na situa9まo atual, com efetiva 
r駿’resenta o na Assembl6ia Legi盛ativa Estadual 

Ainda no que se refere a questo do voto, independentemente do sistema eleitor魂se ele 
est ou n加 diretamente vinculado a um modelo mais personalista de fazer pol飯‘4e 
necessrio tentar relacion-lo corn a id6ia do voto como adeso. Nesta modalidade de voto, 
o飽to de pertencer a qualquer sistema politico deve ser entendido como a confirma o de 
vnculos partidarios ou pessoais que est豆o constitudos nas rela6es sociais (se se verifica o 
voto como tal) e que sえo reafirmados decisivamente no momento da elei9o, no momento 
de se depositar na urna a escolha poltica individual 

O voto, em suma, e um produto de compromissos pessoais (do eleitoり nos quais o 
mesmo estいmerso. Ou seja, o voto n加  e algo atomizado, descolado dos costumes, das 
tradi96es ou mesmo das informa6es que so disponibilizadas a sociedade, quer seja em 
urn vilar可o, quer seja em urna metrpole E claro que se deve fazer as devidas 

relativiza6es, pois o voto e influenciado por variaveis como o nivel scio cultural, 

econ6mico, de g6nero e de escolaridade, entre outros. Al6m disso, a racionalidade 

empregada no voto obedece ao quese pode ehamar de tempo da poltica, ou阿A questes 
que geram uni impacto nacional podem reordenar a preferencia do voto local, como foi o 

caso, por exemplo, das elei96es presidenciais de 1989 (a primeira elei9乞o direta para 
Presidente, dep（員s de 21 anos de Ditadura Militar) 
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Eni rela o ao voto partidrio, existe tambm o compromisso entre o eleitor e a 
plata鳥【ma dく〕 partido, ou画a, da mesma釦rma que as lealdades pessoais ordenam o voto 

para tal candidato, a preferncia ideologica delimita o voto para a legenda ou partido, e 
para o indivduo tambdm. 

Outra discuss乞o que se faz importante no estudo dos efeitos dos sistema eleitorais no 
sistema poltico, diz respeito 言  magnitude do distiito utilizado para a competi頭o eleitoral 
Autores como Duverger afirmam que existe uma causalidade relevante entre o sistema 
eleitoi魂S可a ele proporcional ou de pluralidade uninominal. A maneira como odisiiito for 
montado, pode gerar inmeras consequ6ncias na reordena車o da estatdgias eleitorais para 
a conquista de representa o. No sistema brasileiro este mecanismo interfere de forma 

muito forte nas estrat6gias eleitorais. Isto porque, no Bra或n豆o existe e n豆o esta prevista 
no projeto de reforma deitoral, a ado9豆o de uma clusula nacional de barreira, ou seja, 
SI山entende-se que as unidades 山 Federa o continuaro a funcionar como colgios 
eleitorais estaduais, que so uma das inconveniencias atuais do sistema. No caso do RS, 
especificamente. que 6 o o可eto deste estudo, a magnitude do distiito ter um papel 
decisivo na dabora9o dos compromissos eleitorais 

O voto, como 釦i visto anteriormente,6 resultado dos vnculos que se estabelecem entre 
eleitor e candidato/part通o e, portanto, de acordo com o calculo fixado para a aloca 敏） das 
cadeiras pdo sistema majoritrio; se o candidato veri五car que h豆 l 'ma enorme vantagem 
em concentrar sua estratgia no primeiro voto para garantir a sua eleio, ento o sistema 

por 'iistas ser esvaziado com o tempo, ocasionando o redimensionamento para um sistema 

distrital puro. Este 6 o temor de alguns autores como Ranulfoロ000) e Anastsia口000) 

Em recente artigo publicado por Benoit (2001ユ o autor descreve como na Hungria 
foram dimensionadas os distritos obedecendo a logica majoritaria e proporcional. Seu 

estudo procurava demonstrar como operavam os efeitos mecanicos e psicolgicos na 

estrutura o do voto, bem como a sua combina o com a magnitude do distiito, e o 
sistema eleitoral e os seus prov言veis desdobramentos, na ado車o de um ou de outro modelo 
eleitora1 

oPais adotou um sistema misto e, com base nele, o autorびocura demons打ar 4))1S OS 
possiveis reflexos do efeito mecanico e p観cologico na determina夢o do voto. Para o autor, 
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fica claro que h uma associa戸o entre a magnitude do distrito (%り e a rela声o entre 
proporcionalidadeldesproporcionalidade. Benoit (2001) retoma a discuss豆o sobre as 
formula うes de Duverger, salientando que quanto maior for a magnitude tanto maior ser a 

proporcionalidade e a probabilidade das candidaturas majorit言rias sarem prejudicadas 
Re繊iimdamente, concentra 織］a argumenta9敏×tentando saIientar que くIistntos menores s乞く〕  
um convite ao personaljsmo, ao clientelismo e と  forma戸o de candidaturas 
individualizadas. Portanto, h言  uma ntida positividade entre baixa (Al) magnitude e 
candidaturas independentes e apartidrias 

A discuss議o sobre a magnitude do distiito, tendo por base as unidades da Federa 豆o 
corno col6gio eleitoral para a Cmara dos Deputados, jd possui vrios questionamentos 
Em rela9乞o え  montagem destes distritos para a eleiao estadual, tambm no se sabe como 
sem 紀Ita・ Prefere-se assum甘 uma posi加 de cautela e acatar a orienta 豆o dos que 
acreditam que a虚stritaliza9o das elel戸es no RS levar a urna avalanche conservadora, 
impedindo a oxigena 乞o do tecido poltico e a renova o das lideranas polticas, da 
mesma 釦mia. 

Os partidos え  esquerda do espectro ideol6gico como o P工 que estらo sedimentados em 
um padro de disciplina partidria mais rgido伽chisive pela sua trajet6ria histrica), 
geralmente possuem compromissos ideol6gicos e partidrios mais delineados; podem, com 

o tempo (pela l6gica na ado9o do voto distrital), serem levados a exercer a mesma prtica 

que seus adversrios, situados mais a direita do espectro partidario, pois o padro 

clientelista e mais personalista dado pela disputa no distrito, gerar, com o tempo, mais 

dividendos do que aquele oportuthzado para o voto na lista 

E dWicil ainda avaliar quais as reais consequncias da combina9をo de um sistema 
distrital com o desenho da magnitude do distrito. Entretanto, alguns te〕ricos ja delinearam 
urn quadro nada alentador para a consolida声o de 駈sterna politico brasileiro, caso a 
Reforma Poltica da maneira com est sendo proposta, entre em vigor 

Assim, o impacto do sistema distrital no RS, de acordo com os dados exarrriados, 
fort加ecena a Concentra車o dos votos de candidatos em redutos eleitorais por parte de todos 

os partidos. Independentemente do partido que domine o governo do Estado, a legjsla頭o 
partidria foraria a ado車o de estratgias eleitorais mais clientelisticas, em detrimento de 
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demandas mais gerais. Corn base neste fato percebe-se que， 証6m da distritaliza声，  das 
demandas por polticas pblicas, o quadro partidriく〕丘cana estacionad〕く，u concentrado em 
duas ou trs foras polticas. Levando-se em conta que os partidos naturalmente se 

reorganizariam em blocos ideol6gicos, de acordo com suas afinidades programticas, 
obteria-se ento a釦rma o de um quadro bipartidrio e bem fechado a novas agremia るes, 
que no teriam fora para concorrer com estes partidos a no ser se incorporando a algum 
deles. 
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C ONCUJSOES 

To面  sistema eleitoral pode ser interpretado como a institucionaliza夢o de 
procedimentos minimos consensualmente aceitos por todos os agentes poljticos na 
regula車o da competi9豆o eleitoral. A Reforma Poltica que prev a ado9乞o do sistema 
distrital-misto (confonne o modelo utilizado na Alemanha) que est atualmente em 
tramita 豆o no Congresso Nacioil誠（Cめ,pretende estabelecer um novo ordenamento 
institucional que regule as regras da competi9言o eleitoral em outros patamares. Com  base 
nisto, este trabalho procurou analisar quais as conseq ncias das modi丘ca6es propostas 
por este novo ordenamento ddtora! 

Na discussをo sobre os sistemas deitorais, observa-se que o modelo proporcional 

aquele que apresenta os melhores resultados, no que se refereaconverso de votos em 

cadeiras; os sistemas majoritrios, de acordo com alguns autores, so aqueles que 

apresentam os melhores resultados, no que diz respeito a forma をo de quadros part娘arios 
mats coesos e mais estaveis, na constru9o de um ambiente fvorvel a governabilidade 

Pode-se afirmar que o sistema eleitoral6 o demento mstituclく）nal sobre o qual 6 possvel 
operar mais diretamente para que se possa produzir os efeitos estrat 郡cos pretendidos 
戸os legisladores, e, de acordo com este enfoque, d muito provvel que os resultados 
aim切ados踊am 誠canados a m6dio e a Iongo prazo, caso o 駐sterna polkico permrta a 
estabiliza o das regras da competl戸o polltica, fzendo, assim, com que todos os agentes 
polticos a aceitem como tal. 

Sabe-se, nesse sentido, que todo o sistema deitoral6 prioritariamente concebido para a 
realizaao de determinada concep車o de representa o poltica e. tambピm, com o intuito de 



produzir efeitos previsveis sobre o sistema partidえrio, na competi9まo poltica e no 

funcionamento do governo 

Ml血as das crticas a respeito de nossa ingovernabilidade e instabilidade po漁icas s乞o 

dirigidas, diretamente, ao modelo de 誠sterna proporcional que adotamos. De acordo com 
estas crticas, sをo inerentes a este sistema todas as mazelas referentes ao nosso 

personahsmo poltico, ao clientelismo, a desproporcionalidade da representa9豆o 
parlamentar dos Estados ria Cまmara Federal,a infklelidade partid豆ria e, principalmente, a 

nossa "ingovernabiidade crnica" Entretanto a maioria dessas crticas n豆o possui 
fundamentaao consistente, pois a desproporcionalidade existente entre a representa 豆o 
das Estados e as vagas no parlamento so problemas que podem ser corrigidos, sem a 
modifica9o intencionada de todo o sistema eleitoral. 

Todas as crticas tm servido, ainda, para a defesa da ado らo do sistema distiilth-misto 
ou como preferem alguns autores, o 証sterna proporcional personalizado. A representa o 
desproporcional dos Estados na Camara, n豆o se deve ao modelo proporcional e, sim, a 
fixa柳o de limites mnimos e mximos de deputados por Estado, o que ja も  uma 
incompatibilidade com o 誠sterna proporcional. Esta distor o se ref'ete inexoravelmente 
na forma9o dos blocos partid言rios no Congresso Naciona切豆 que os partidos tm pesos 
diferentes distribudos na federa o brasileira 

Outros referem-sea fragmenta9o partidria como mais um dos males do modelo 
proporcion醜  mas no existe nenhuma rela o entre fragmenta きo partidria e a legisla o 
eleitoral・ O que causa este如o de anomalia6 a excessiva perrnissividade da le夢sla9加  
eleitoraし  que permite a cria o e a troca constante de partidos, sem nenhuma punio. Esta 
fragmenta 乞o partid自ria n加 esta necessariamente associada え  polariza 乞o ideolgica e, 
portanto, nod problema iminente para a governabilidade do Pas. Aldm disso, de certa 

maneira, os partidos seguem um padro ideolgico relativamente coeso, o que no os torna 
fonte de qualquer instabilidade ou ingovernabilidade 

A legisla 豆o eleitoral brasileira e peculiar porque pic）秤）rciona aos politicos muita 
autonomia e pouco controle por parte dos partidos sobre seus candidatos, ou seja, a 
legisla 豆o favorece a indisciplina e o individualismo dos polticos 
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No capitulo l deste trabalho, procurou-se estabelecer qual a vincula 乞o desta Reforma 
Poltica dentro das reformas estruturais liberalizantes que o Brasil tem implementado 

Pode-se ver que esta Reforma Pol紙ca obedece uma linha flexibilizadora no que diz 
respeito a adapta9言o aos pressupostos da economia de mercado, como afirmam os relatores 

do projeto e a cartilha da CXL Entre as medidas que iro dot-la destas qualidades esto a 
ado戸o do voto facultativo o voto distrit魂 entre outras. Tais medidas vo estabelecer as 
bases s うlidas para a constru9豆o de um ambiente institucional est言vel e favorvel ao livre 
desenvolvimento das for9as de mercado 

No Captulo 2 faz-se uma balan く） histrico das legisla6es eleitorais que vigeram no 
Brasil. Com  base nisso, pode-se fazer um estudo comparativo verificando-se, ao longo do 
processo histric。・  os conflito.s e casuismos que marcaram indelevelmente a coi工 ietio 
deltoral no Pais. 

No Captulo 3, procura-se analisar as principais mudanas que esto sendo pr。郵）stas 
pelo Pr可eto de Reforma Politica. Pode-se notar que a Reforma Poltica n豆o toca no 
principal ponto que gera a despropor 乞o do atual sistema, qual seja, a manuten車o de 
clusulas de barreira de exclus表o Estaduais e nらo, nacionais. Este mecanismo, por si s6承  
6capaz de inviabilizar por completo a boa intencionalidade dos legisladores que relatam o 
projeto. 

Contudく）,n瓦く） se pode deixar de salientar alguns pく)fltOS ひ〕siti vos: a fidelidade 
partid言ria, a clusuk de barreira e o financiamento pblico de campanha Outro ponto da 
Reforma Po瓶ica extremamente excludente da cidadania po難ica, como o voto facultativo 
Cく〕rnbinado com o modelo distrital, que podenl くmsionar um retrocesso democrticくl sem 
precedentes na historia republicana. A flexibiliza o de um direito ao voto que jamais, sob 

este ponto de vista, poderia ser alvo de reforma, tendo em vista que em um Pas ainda 
impactado por altos ndices de excluso soci魂 a sua obrigatoriedade e um ltimo recurso 
mstitucional existente, capaz de proporcionar um mnimo de nivelamento social para a 
maioria da popula 豆o, que est a margem do mercado econmico 

No Captulo 4, procura-se com base na visualiza o do Mapas e a vota o das partidos 
para as elei96es estaduais e たderais de]990,]994 e 1998, ver como cada partido se 
apresenta em rela 哀o a sua performance nos 39 municlpios escolhidos. Neste captulo, 
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pretende-se testar a hip6tese de que os partidos tradicionais possuiam maior adaptabilidade 
えdistritaliza o do voto, por possurem uma vota 敏，mais concentrada. 

Eiriiel菩 o tambm, saber em que medida os partidos de esquerda se comportam 

mediante vota 豆o relativa ao primeiro e ao segundo voto, que seriam pela 証m誠a o, 
respectivamente, o voto majorit言rio e o voto proporcional. A primeira impresso que se 

tem e de que, independentemente do partido que governe o Estado, todos os demais 

apresentam, de acordo com determinada elei戸o, uma adaptabilidade ao "modelo distrital" 

Esta adaptabilidade foi verificada ao longo das trs elei6es, pois a partido vitorioso ao 

governo do Estado consegue uma vota o mais dispersa no interior, independentemente do 
muthcipio pertencer aく〕 mesmく〕 partido do Executivo estadual. issく〕 pelく） menos no 4tie se 
refere え  vota9o estadual e federal. Mesmo assim, em rela9ao aos partidos de esquerda, 
observa-se uma vota o concentrada na regio metropolitana e mais esparsa no interior do 
Estadく・  ao longo as elei戸es 

Outra concluso que se pode destacar e de que os partidos tradicionais continuam 

mantendo suas bases bem delimitadas no Interior e, portanto, o voto distrital "cairia como 
uc3 luvご’,poiso que se nota e qtie, com exce夢‘〕 da regi敏） me紅opolitana く男 dese 
viswliza uma crescente solidifica o de partidos de esquerda, no interior, apesar de haver 

trocas constantes entre os partidos na preferncia do eleitor, observa-se que a vota尊o 
permanece concentrada em partidos conservadores 

Este trabalho tentou demonstrar que a Reforma Poltica proposta tem problemas, que se 

no forem sanados, podem desvirtuar o objetivo principal, de dar uma modelo politico 
coritvel para a consolidaao partidria dentro de um sistema institucional. Desta maneira, 

percebe-se que a ado o do sistema distrital estえ  longe de poder gerar as condi6es 
回ticas pretendidas; ao contrrね,声）dem, inclu誠ye, agrav-las 

O problema da ado9乞o do modelo distrital e do voto facultativo aliado a uma cultura 
personalista pode, ao inv6s disso, criar as condi戸es para uma instabilidade maior em 
nosso sistema. listo porque este modelo vai de encontro a toda a lgica plausivd das 
面effizes do aperfeioamento da democracia e da participa車o da sociedade. Enquanto 
sociedades como a norte-americana e europia conseguiram,a sua maneira, gerar as 
condigらes de desenvolvimento social e econ6mico, satisfazendo, de modo plausiy魂 as 
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demandas materiais de suas respectivas sociedades, na Amrica Latina, como um todo no 

魚i o que ocorreu. No caso especifico do Brasil, o que se nota 6 uma refluxo de conquistas 

sociais sem precedentes na histria, desde que se adotaram as receitas neoliberais do 

Consenso de Washington. 

As dificuldades e desafios impostas a consolida えo de uma ordem institucional 
minimamente pactuada e sem grandes oscila96es nestas 欧〕ciedades perifricas, parece de 
ぶficil consolida 敏〉 com estas reformas pretendidas Estas reformas possuem um contedo 

completamente estranho s necessidades de sociedades, como a brasileira. Dessa maneira 

no' atacado o problema principal, que 6 o da universaliza夢o de preceitos democrticos 
que combatam o contexto autorit会rio das institui5es e, portanto, viabilizem as ditas 
condi戸es polticas para a confec5o de um pacto soci或  em que o objeto seja o 
aperfei9oamento das condi9es de bem estar de toda a sociedade. E isto tudod um 

complicador, quando se fala em mudmn9a de um 誠sterna deiloral num Pas onde os 
preceitos fundamentais de uma sociedade democrtica ainda so embrionrios 
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ARExA一  A'iana Renovadora Nacional 

CN- Congresso Nacional 

CM- Confedera o Nacional da Indstria 
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MDB~Movimento Democrtico Brasileiro 
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PCB - Partido Comunista Brasileiro 

PcdoB- Partido Comunista do Brasil 

PDS- Partido democrtico Social 

PDT- Partido democrtico Tia沿1hista 

PFL- Partido da Frente Liberal 

PLS- Projeto de lei do Senado 

PL- Projeto de Lei 

PMDB- Partido do Movimento Democrtico Brasileiro 

PPR~Pa面do Progressista Reformador 

PPD- Pequenos Partidos de D泌畑  

PPE- Pequenos Partidos de Esquerda 

PPB~Partido Progressista Brasileiro 

PRN- Partido da Reconstru oNacional 

PRONA- Partido da Reedifica9o da Ordem Nacional 

PSB- partido Socialista Brasileiro 

PSD - Partido Social DemocLtico 

PSDB- Partido da Social Democracia Brasileira 

PT- Partido dos Trabalhadores 

P1B~Partido Trabalhista Brasileiro 

TRE/RS- Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul 

TSE- Tribunal Superior Eleitoral 

UDN- Unio Democrtica Nacional 
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AiNEXO 2 ALIUX0 2 

Nmero de Eleitores por Mimic加'o Ntimero de Eleitores por Município 

Munici • io 	 1990 1994 1998 
• - ,_ ete 	 44.218 46.176 51790 
Alvorada 	 65.865 74.067 9'3 079 
B 	- 	 65.415 65.415 79.349 
Bento Gon alves 	47.565 47.113 56.791 
Cachoetra do Sul 	51.411 51.411 62.597 
Cacboeirinha 	50.052 55.661 69.923 
Cam a o Bom 	 30.441 30.547 36.474 
Cama , ui 	 35.608 40.724 40.921 
C • 1 Lu u 	 31.133 32.066 39.137 
Canoas 	 153.547 157.585 192.625 
Carazinho 	 33.828 32.035 39.764 
Carias do sul 	 168.170 182.257 217.884 
Cruz alta 	 38.551 40.695 503-40 
Erechim 	 38.850 42.539 57393 
Esteio 	 39.895 42.632 52.582 
Gravatai 	 82.763 92.842 111070 
Galla 	 42.452 43.970 53.639 
I.& 	 42.698 43.790 54595 
La * - ado 	 37.880 36.198 43.557 
Novo Hamb 	.1o 	111.026 111.569 138.602 
Passo fundo 	 81.431 82.863 104327 
Pelotas 	 168.572 177.791 217392 
Porto. -1 e 	 777.247 790.373 954.705 
Rio 1 . . de 	 96.582 99.781 121.158 
Santa Cruz do Sul 	67.382 57.354 71.112 
Santa Maria 	 124.861 130.250 159.241 
Santa Rosa 	 31.460 33.812 	43.034 
Santana do Livramento 	46.525 50.208 	62.569 
Sant"'. lo 	 31.056 31.778 	37.701 
Santo Anelo 	 42.343 42.552 	55.232 
Sio Bora 	 35.106 35.564 	46.420 
Sip Gabriel 	 34.904 36.254 	44.367 
Sio Leo a a Ido 	85.390 94.790 	115.865 
S. • wan . a 	 31.371 _ 34.717 	40..513 
Sa a ucaia do sul 	60.266 65.810 81.457 
Ur .uaiana 	 58.715 63.352 7&460 
Vararia 	 33.595 33.657 37.727 
Veniincio Aires 	35.314 35.210 42.181 
Viamio 	 82.021 90.398 115.007 
TOTAL 	 3.135.509 3.216.742 3.625.185 
TOTAL RS 	 5.224.485 _ 5.549.426 	6.846.077 

fonte:mbela constru遍a pelo autor a partir dos dados obtidos no TSEITREe do 
Estatsticas eleitorais comparativas do R加 Grande do Sai (1945-199軌 de Noll e 
Trind2IiP l”、  

on e: a a construida pelo antor a partir dos dados obtidos no ME/ME e do 
Estatisticas eleitorais comparativas tio Rio Grande do Sul (1945-1994), de Noll e 
Trindatie, 1995. 
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