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OO  IIMMPPAACCTTOO  DDAA  RREEFFOORRMMAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  NNAA  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  BBRRAASSIILLEEIIRRAA..  Fernando Montardo Diniz, 
Rodrigo Stumpf González. (Centro de Ciências Jurídicas, Universidade do Vale do Rio dos Sinos). 
A pesquisa analisa as propostas de reforma política no sistema eleitoral e na legislação eleitoral, verificando o 
impacto das propostas de modificação, em tramitação no Congresso Nacional, nos padrões de representação política 

no Brasil, buscando identificar as mudanças que ocorreriam na hipótese de aprovação de cada proposta. Em relação ao sistema 
eleitoral, analisamos as propostas de alteração, que sugerem a adoção dos sistemas de voto distrital puro ou misto. Para esta 
análise está sendo realizado o mapeamento da votação dos Deputados Federais e Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul, 
utilizando o Sistema de Informação Geográfica (GIS), que permitirá a localização dos votos de cada parlamentar e sua adequação 
com os interesses envolvidos na criação de distritos eleitorais neste Estado. Com o uso desse sistema será possível verificar qual o 
grau de concentração geográfica da votação dos Deputados eleitos e o possível impacto na adoção do sistema eleitoral. Também 
acompanhamos os debates dos temas da reforma política na imprensa escrita (O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal 
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do Senado e Correio do Povo), através da verificação da ocorrência das matérias, nos períodos de 1998 a 2001. Os resultados 
preliminares indicam a probabilidade da não eleição do Deputado Federal ou Estadual que apresente a ocorrência de votos 
distribuídos fora da sua região distrital, mesmo que em número suficiente para a conquista da cadeira legislativa no sistema 
proporcional. Na análise das matérias publicadas na imprensa, o debate em torno de determinado tema pode ser considerado 
conjuntural, pois ocorre em períodos esporádicos semanais, sendo imediatamente substituído por outro, a partir de declarações de 
membros dos Poderes Executivo e Legislativo, ou em momentos de crise da aliança que dá sustentação ao Governo Federal. A 
partir da análise conjunta da legislação, propostas de modificação legislativa e dados eleitorais, será possível verificar as 
possibilidades de modificações no sistema eleitoral nacional e que causas poderá acarretar no sistema democrático brasileiro, 
permitindo uma decisão mais consciente do Congresso Nacional. (PIBIC/CNPQ – UNIBIC/UNISINOS). 
 




