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                    DESAFIOS DA MAIORIDADE DAS ELEIÇÕES DEMOCRÁTICAS 

                                                                                               José Álvaro Moisés1 

                                                                   In memoriam de Maria Dalva Kinzo2
 

Introdução 

Vinte e um anos após a primeira eleição para presidente da República depois do retorno da 

democracia no Brasil, 135 milhões de eleitores escolherão o governo do país para os próximos 

quatro anos, em 3 de outubro de 2010; ao mesmo tempo, escolherão os representantes 

encarregados de defender seus interesses e preferências no parlamento. Nem sempre eleições 

majoritárias e proporcionais coincidiram no país, mas os resultados dessas duas décadas de 

ciclos eleitorais regulares, previsíveis e livres – controlados por um órgão de monitoramento 

independente como a Justiça Eleitoral - apontam para a consolidação de duas características 

fundamentais do regime democrático, a participação do demos e a contestação política (Dahl, 

1971). Enquanto no primeiro caso a expansão do sufrágio no país, em comparação com as 

últimas eleições do período democrático anterior, representou a inclusão quase da totalidade 

da população adulta na polity (ver gráfico 1), a intensa competição política dos anos 90 e desta 

década deu origem ao atual multipartidarismo, um sistema não tão moderado quanto suas 

origens prenunciavam, mas capaz de garantir a alternância no governo de diferentes 

contendores políticos (Kinzo, 2004; Rodrigues, 2002). 

Temos razões de sobra, portanto, para celebrar a consolidação da democracia eleitoral no 

país. A participação eleitoral dos brasileiros, apoiada na valorização do voto como meio de 

influir nos negócios públicos - como revelado por diferentes pesquisas de opinião (Moisés, 

1995; 2008a; Meneguello, 2010) -, indica que os cidadãos estão hoje mais mobilizados para 

exercer a sua cidadania política, embora se mostrem também, em aspectos bastante 

importantes, mais críticos e mais severos no julgamento da vida pública do que no início da 

democratização. O regime democrático brasileiro convive, assim, com um paradoxo: enquanto 

a participação e a adesão normativa à democracia tem sido crescentes nas últimas duas 
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décadas3, os índices de desconfiança de instituições democráticas verificados desde os 

primeiros anos após o fim do ciclo autoritário permanecem elevados e, em alguns casos, têm 

aumentado significativamente, sinalizando a existência no Brasil de uma cisão na percepção 

pública da democracia como um ideal e como realização prática. O fenômeno não diz respeito 

à credibilidade em eleições, mas coloca em questão o desempenho de algumas instituições 

cujos mandatos são preenchidos através delas4. A questão se refere menos à saudável 

desconfiança de quem governa (titulares de cargos executivos e representantes) - importante 

para monitorar o seu grau de responsividade
5 -, e mais à descrença do como ou do modo de 

funcionar de instituições cuja missão é assegurar e tornar efetivos direitos de cidadania. 

A desconfiança política atinge quase todas as instituições públicas brasileiras, mas ela é 

particularmente mais severa no caso dos partidos políticos e do parlamento6. Por isso, ao 

atingirmos a maioridade do ciclo de eleições democráticas do país, isso aponta para um 

desafio para a democracia representativa: embora usualmente haja cooperação entre os 

poderes republicanos, o executivo e o legislativo não têm as mesmas funções institucionais no 

regime de separação de poderes e, para bem desempenhar o que deles se espera, têm de 

preservar a autonomia e a independência entre ambos; já quanto aos partidos políticos, além 

de funcionar como elementos de agregação e articulação de interesses e preferências dos 

eleitores, espera-se que operem como elo de mediação entre a sociedade civil e o Estado. As 

funções de agregação e de articulação per se são insuficientes se não forem completadas por 

aquelas de expressão e representação da contraditória diversidade que caracteriza as 

sociedades complexas e desiguais como o Brasil. Isso significa que, ao atuarem no parlamento 

em nome dessa diversidade, levando para dentro do sistema político as demandas e 

aspirações tanto da maioria como das minorias (Mill, 1964), não se espera que os partidos 

funcionem apenas na arena decisória, como garantia de governabilidade de alianças ou 

coalizões governamentais formadas no presidencialismo de coalizão (Abranches, 1988; Santos, 

2003; Cintra, 2007).  
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Governabilidade é um requisito indispensável da governança democrática, como corretamente 

têm observado alguns analistas (Figueiredo e Limongi, 1999), mas o seu preço não pode ser os 

partidos e os parlamentos deixarem de exercer plenamente as suas funções no sistema de 

accountability que compõe a estrutura da democracia representativa; nesse regime, as 

instituições de representação complementam a chamada accountability vertical - isto é, o 

escrutínio direto dos governantes exercido pelos eleitores através do voto. Aos partidos e 

parlamentos são atribuídas funções constitucionais de controle e fiscalização do exercício do 

poder e da responsabilização de quem governa perante a opinião pública e o judiciário – trata-

se, nesse caso, da accountability horizontal, à qual ainda se soma a accountability social 

(O´Donnell, 2005; Smulovitz e Peruzzotti, 2005). Enquanto a accountability vertical supõe 

algum grau de informação e conhecimento dos eleitores do que está em jogo nas disputas 

eleitorais, a accountability horizontal implica na inexistência de obstáculos ou estímulos à 

inação na relação do legislativo com o executivo e, ao mesmo tempo, na capacidade dos 

partidos de sinalizarem para a sociedade as alternativas existentes de manutenção ou 

mudança do status quo. São mecanismos institucionais complementares que perdem o seu 

sentido se um deles faltar.  

Eleições democráticas, competitivas e livres, como as que o país vem realizando nas duas 

últimas décadas, são um elemento essencial da complexa dinâmica política que diferencia a 

democracia de suas alternativas. Por um lado, asseguram a inclusão do demos, nos termos de 

Dahl (1971), e, por outro, dão expressão às diferentes perspectivas existentes na sociedade 

através da organização de partidos (Bobbio, 2000). Uma pergunta, no entanto, deriva desse 

quadro: consolidada a democracia eleitoral no país, ela é suficiente para assegurar as 

expectativas que a sociedade deposita no regime democrático como um ideal? Este capítulo 

pretende discutir a relação entre democracia eleitoral e democracia efetiva no quadro das 

mudanças políticas ocorridas no país nos últimos 21 anos. A preocupação central do texto é 

com as implicações dos avanços eleitorais para o aperfeiçoamento da democracia 

representativa e, em particular, para a avaliação de alguns dos principais problemas 

enfrentados pelo sistema partidário e pelo parlamento no Brasil. O texto está organizado em 

três seções: a primeira discute as inovações analíticas introduzidas pela abordagem da 

qualidade da democracia em relação às definições usuais do conceito; a segunda retoma as 

análises de autores como Kinzo (2004) e Nicolau (2002) sobre as implicações da participação 

eleitoral no Brasil contemporâneo; e a terceira debate alguns dos principais problemas 

envolvidos na relação entre partidos e parlamento após a democratização. A conclusão aponta 

para a atualidade da reforma política como meio de a democracia representativa enfrentar os 
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seus desafios no momento em que o ciclo de eleições democráticas do país chega à sua 

maioridade.  

A qualidade da democracia 

A experiência internacional recente confirma que eleições são indispensáveis para a existência 

da democracia, mas a análise dos processos de democratização dos últimos 40 anos, em várias 

partes do mundo, mostrou que elas não garantem per se a instauração de um regime político 

capaz de assegurar princípios fundamentais como o primado da lei, o respeito aos direitos 

civis, políticos e sociais dos cidadãos e o controle e a fiscalização de governos. Apesar de 

sinalizar que o antigo regime terminou e que, doravante, a escolha de quem governa está 

submetida ao princípio da soberania popular, a vigência de eleições não tem impedido que, 

em vários casos, mesmo evoluindo no sentido de garantir a governabilidade, democracias 

eleitorais não atendam necessariamente a todos os critérios segundo os quais um sistema 

político autoritário se transforma em democrático. No Leste Europeu, na Ásia e na América 

Latina, países que consolidaram processos eleitorais competitivos convivem com a existência 

de governos que violam os princípios de igualdade perante a lei, usam a corrupção e a 

malversação de fundos públicos para realizar objetivos privados e dificultam ou bloqueiam o 

funcionamento dos mecanismos de accountability vertical, social e horizontal. Nesses casos, o 

que está em questão não é se a democracia existe, mas a sua qualidade (Shin, 2005; Morlino, 

2002; Diamond e Morlino, 2005; O’Donnell, Cullell e Iazetta, 2004; Schmitter, 2005; Lipjhart, 

1999). 

É por essa razão que a definição de democracia voltou a ocupar o debate político 

contemporâneo. Apesar das controvérsias herdadas do século XIX, a literatura sobre as 

experiências recentes de democratização classificou-a como um fenômeno de natureza 

multidimensional que envolve eleições, diferentes instituições e a cultura cívica dos cidadãos. 

Enquanto o significado mais usual de democracia, na literatura especializada, se refere 

preferencialmente aos procedimentos e aos mecanismos competitivos de escolha de governos 

através de eleições, outras abordagens do fenômeno democrático ampliaram a compreensão 

do conceito, incluindo tanto as suas dimensões institucionais como aquelas que se referem aos 

conteúdos da democracia e os seus resultados práticos no terreno da economia e da 

sociedade.  

Sob a influência das abordagens minimalista de Schumpeter (1961) e procedimentalista de 

Dahl (1971), vários autores definiram a democracia em termos de participação, competição e 

contestação pacífica pelo poder. Assim, o estabelecimento de um regime democrático 



5 
 

implicaria basicamente em condições mínimas como: 1) direito dos cidadãos escolherem 

governos por meio de eleições com a participação de todos os membros adultos da 

comunidade política; 2) eleições regulares, livres, competitivas e abertas; 3) garantia de 

direitos de expressão, reunião e organização, em especial, de partidos políticos para competir 

pelo poder; e 4) acesso a fontes alternativas de informação sobre a ação de governos e o 

processo político. Essa definição explicita porque qualquer sistema político que não se baseie 

em processos competitivos de escolha de autoridades públicas, capazes de torná-las 

dependentes do voto da massa de cidadãos, isto é, do mecanismo de accountability vertical, 

não pode ser considerado uma democracia. 

Mas a ênfase minimalista de Schumpeter e de seus seguidores é vulnerável ao que outros 

autores classificaram como “falácia eleitoralista”, isto é, a tendência de se privilegiar as 

eleições sobre outras dimensões da democracia (Karl, 2000). De fato, ao definir a democracia 

essencialmente como um método de escolha de governos entre elites que competem pela 

posição, a vertente minimalista dá pouca importância ao que acontece com as demais 

instituições durante a democratização. Instituições como o parlamento, os partidos, o 

judiciário ou a polícia podem funcionar de forma deficitária ou incompatível com a doutrina da 

separação de poderes, mesmo convivendo com um regime de regras eleitorais. Exemplos 

recentes são os casos da Rússia, do Irã, do Paquistão e, no contexto latino-americano, do Peru 

sob Fujimori, da Bolívia e do Equador na fase de decisão de suas novas constituições, e da 

Venezuela sob Chávez. Nesses casos, freqüentemente a oposição não apenas tem sido 

impedida de competir em condições de igualdade – o que contraria os critérios das 

abordagens citadas antes - como não encontra amparo em instituições como a policia 

judiciária, o ministério público, o próprio poder judiciário ou o parlamento, quando, por 

exemplo, restrições à liberdade de imprensa e/ou à mídia eletrônica constrangem o direito de 

participação e o acesso dos cidadãos a informações alternativas sobre o processo político. 

Por outra parte, ao discutir os procedimentos democráticos, Robert Dahl (1971) ampliou a 

definição do conceito com sua análise das poliarquias, mostrando que para que o princípio de 

contestação do poder esteja assegurado é também indispensável que a participação dos 

cidadãos na escolha de governos seja universal e assegure a possibilidade de que eles próprios 

possam ser escolhidos para formá-los. Outra característica central da democracia, para o 

autor, é a exigência de responsividade de governos e lideranças políticas diante dos cidadãos. 

Essas condições envolvem garantias relativas ao direito de organização e representação da 

sociedade civil, em especial, em partidos políticos, através dos quais se supõe que a 

pluralidade de concepções e interesses que constituem a sociedade possam se expressar. Mas 
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elas implicam também na necessidade de que princípios internalizados em instituições – como 

a noção de equilíbrio entre poderes ou o respeito aos direitos de minorias – sejam garantidos 

por uma constituição aceita como legítima pela sociedade, ou seja, pela dimensão jurídico-

legal relativa a valores compartilhados pela maioria dos membros da comunidade política. 

Embora essa visão faça referência a conteúdos da democracia, a sua ênfase mais importante 

são os procedimentos democráticos, cujo funcionamento depende da existência e do 

desempenho de instituições criadas para esse fim. 

Uma perspectiva concorrente, embora complementar às outras, define a democracia em 

termos de sua qualidade, tornando mais central o foco nos conteúdos do regime democrático. 

Utilizando-se de uma analogia com o funcionamento do mercado, o conceito refere-se à 

qualidade do produto ou serviço produzido segundo procedimentos, conteúdos e resultados 

singulares. A qualidade envolve processos controlados por métodos e timing precisos, 

singulares, capazes de atribuir características específicas ao produto ou serviço oferecido para 

satisfazer as expectativas de seus consumidores potenciais. No caso da democracia, espera-se 

que esse regime seja capaz de satisfazer as expectativas dos cidadãos quanto à missão que 

eles atribuem aos governos (qualidade de resultados); à garantia de seus direitos de 

associação e de gozo da liberdade e da igualdade políticas necessárias para que possam 

alcançar seus interesses e preferências (qualidade de conteúdo); e à existência de mecanismos 

institucionais, de escolha de governantes e de checks and balances, destinados a capacitar os 

cidadãos a avaliar e julgar o desempenho de governos e de representantes escolhidos 

(qualidade de procedimentos). Instituições e procedimentos são vistos, então, como meios de 

realização de princípios, conteúdos e resultados esperados pela sociedade do processo 

político. Além disso, a exigência de participação dos cidadãos envolve a existência de graus de 

cultura cívica capazes de legitimar e dar vitalidade ao sistema.   

Com base nesses pressupostos, Diamond e Morlino (2005) identificaram oito dimensões 

segundo as quais a qualidade da democracia pode variar. As cinco primeiras correspondem a 

regras de procedimentos, embora também sejam relativas ao seu conteúdo: o primado da lei, 

a participação e a competição políticas, e as modalidades de accountability (vertical, social e 

horizontal); as duas seguintes são essencialmente substantivas: de um lado, o respeito por 

liberdades civis e os direitos políticos e, de outro, como conseqüência do anterior, a garantia 

de igualdade política e de seus correlatos, como a igualdade social e econômica; por último, é 

mencionado um atributo que integra procedimentos a conteúdos, ou seja, a responsividade de 

governos e dos representantes, por meio do que os cidadãos podem avaliar e julgar se as 

políticas públicas, assim como o funcionamento prático do regime (leis, instituições, 
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procedimentos e estrutura de gastos públicos) correspondem aos seus interesses e 

preferências. Embora esta perspectiva defina a democracia fundamentalmente em termos dos 

seus princípios e conteúdos mais importantes, o que supõe a percepção dos cidadãos a seu 

respeito, fica claro que ela faz a integração de procedimentos institucionais a conteúdos, sem 

deixar de se referir aos resultados práticos do regime com base no pressuposto de que a 

igualdade social e econômica pode ser alcançada se e quando a igualdade política for efetiva. A 

noção de qualidade da democracia tem exigências, portanto, que vão além da simples 

institucionalização de eleições livres e competitivas; essas são meios de afirmar e garantir 

direitos de cidadania em decorrência da participação popular, mas também, fator propulsor de 

condições institucionais que estabelecem o equilíbrio entre os poderes e a obrigação de 

governos e representantes prestarem contas de suas ações; é quanto a isso que o papel dos 

partidos políticos e do parlamento é indispensável.  

Implicações da participação eleitoral 

Sem precedentes na história do país, a expansão do sufrágio a partir de 1982, quando se 

realizaram as primeiras eleições diretas para governos de Estados, após a interrupção imposta 

pelo regime autoritário (1964-1985), é um marco da democratização brasileira. Nesse sentido, 

três questões são examinadas a seguir: a expansão do eleitorado brasileiro nesse período, o 

impacto dessa expansão para o advento da democracia, e os limites da participação eleitoral 

em uma sociedade marcada por desigualdades econômicas e sociais. 

Contrastando com o fato de que menos da metade da população adulta era apta a votar nas 

eleições de 1960 (15,5 milhões), o eleitorado em 1982 tinha crescido quase quatro vezes, 

representando agora perto de 60% da população adulta do país (59 milhões). Mas o 

crescimento mais expressivo de eleitores potenciais ocorreu após a universalização do direito 

de voto estabelecida com a inclusão política dos analfabetos em 1985, direito que se ampliou 

ainda mais com a Constituição de 1988, a qual reduziu para 16 anos a idade mínima para votar 

(embora o voto seja facultativo para os que não atingiram 18 anos de idade). A 

obrigatoriedade do voto, tornando compulsória a inscrição e a participação eleitoral, está na 

base do crescimento observado, mas a inclusão de novos contingentes na comunidade política 

resultou de pressões para o aprofundamento do processo de democratização. 

Como mostram os dados do gráfico 1, em 1989, na primeira eleição presidencial após o fim do 

ciclo militar, o Brasil já tinha mais de 82 milhões de eleitores, ou seja, cinco vezes a mais do 

que em 1960 e quase 25 milhões a mais do que nas eleições de governadores em 1982; entre 

1994 e 2002, o número de eleitores chegou a 94 milhões, e atingiu 125 milhões nas eleições de 
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2006; em abril de 2010, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, estavam aptos a 

exercer o direito de voto nada menos que 134 milhões de brasileiros, totalizando agora 95% da 

população adulta. Isso faz do Brasil uma das cinco maiores democracias de massa do mundo, 

só comparável a países como a Índia, Estados Unidos, Indonésia e Federação Russa (embora 

onde o voto é voluntário, como nos Estados Unidos, o comparecimento dos eleitores 

raramente ultrapasse 50%). A primeira grande implicação dessa realidade é que o advento da 

democracia eleitoral de massas no Brasil - qualificada pelo aperfeiçoamento da legislação 

relativa ao controle da tutela, da compra de votos e dos gastos eleitorais, e pelo criterioso 

monitoramento da Justiça Eleitoral -, acelerou a dissolução – malgrado algumas poucas 

sobrevivências - de estruturas oligárquicas de poder, outrora associadas ao coronelismo, ao 

patrimonialismo e à influência de chefes políticos locais (Leal, 1993; Vianna, 1952). O 

crescimento do número de eleitores não elimina per se tais fenômenos, mas torna muito mais 

difícil e complexa a possibilidade de tutela sobre o voto ou o uso aberto de corrupção 

eleitoral7. 

Gráfico 1 - Eleitorado Brasileiro 1960 - 2010 

 

Fonte: TSE 
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 Afora o crescimento do eleitorado, a corrupção eleitoral no país vem sendo cada vez mais enfrentada devido à 

promulgação da Lei de Improbidade Administrativa, de 1999, resultado de uma iniciativa popular, da mesma forma 
que a chamada Lei da Ficha Limpa que acaba de ser aprovada pelo Congresso Nacional.  Com base na primeira, o 
Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de 3 governadores e inúmeros prefeitos acusados de compra de votos; 
com base na segunda, pessoas que infringiram a lei não poderão se candidatar. Tais avanços mostram que a cultura 
política dos brasileiros está em mudança, que a reforma política é possível e está sendo realizada por iniciativa da 
sociedade civil com apoio da Justiça Eleitoral [com base em instrumentos como a iniciativa popular de lei (vide a 
respeito, Moisés, 1990)]. 
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Mas a ampliação do sufrágio a partir de 1982 tem de ser vista tanto em sua dimensão 

quantitativa como qualitativa. Impulsionado pelas transformações que estavam ocorrendo na 

economia e na sociedade nos anos 70 e 80, com a intensificação dos processos de 

industrialização e urbanização do país, o crescimento do eleitorado, que agora recuperava 

parcialmente seus direitos políticos, levou ao aprofundamento do significado plebiscitário que 

as eleições vinham adquirindo desde 1974, quando, pela primeira vez, em mais de 10 anos, o 

regime autoritário foi derrotado pela oposição parlamentar, representada pelo MDB, nas 

eleições para o Senado Federal. Em 1982, quando algumas regras eleitorais foram liberalizadas 

pelo regime, sob pressão da sociedade, foram eleitos vários governadores oposicionistas, 

como Franco Montoro, em São Paulo, e Tancredo Neves, em Minas, aos quais, junto com o 

deputado paulista Ulisses Guimarães, coube liderar nos anos seguintes a mais expressiva 

mobilização política de massas da história brasileira, o movimento por “Diretas Já”, que 

propugnava pelo direito de os presidentes da República serem escolhidos pelo voto popular. 

Embora a emenda constitucional que abolia o voto indireto não tenha sido aprovada pelo 

Congresso Nacional, onde o governo militar tinha maioria, o movimento ampliou as bases 

sociais de apoio da oposição parlamentar e de algumas das suas principais lideranças, as quais 

conduziriam o processo de negociações que marcaram a transição política e levaram à 

instalação da Nova República, em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves para a 

presidência da República (Lamounier, 2005). 

Os maiores contingentes de eleitores brasileiros estavam concentrados, agora, nas grandes 

cidades e, nos anos seguintes, passaram a exercer influência decisiva nos resultados das 

eleições. Mesmo considerando-se que a maioria desse novo eleitorado detinha níveis muito 

baixos de escolaridade e, em conseqüência, níveis limitados de informação política, ao se 

deslocar da zona rural e das pequenas cidades do Brasil profundo para os centros urbanos 

médios e metropolitanos, esse eleitorado passou a decidir as eleições (Kinzo, 2004). Esse foi o 

cenário político-geográfico que deu origem ao ressurgimento da sociedade civil e a emergência 

de novos movimentos sociais - como o chamado “novo sindicalismo” (Moisés, 1982) e o 

associacionismo das novas corporações profissionais (Lamounier, 2005) -, os quais, surgidos 

em grande parte no Estado de São Paulo, deram origem, com base na participação de 

trabalhadores industriais e da classe média, aos que viriam a ser alguns dos mais importantes 

partidos da política brasileira contemporânea, o PT e o PSDB. Em anos recentes, essa 

concentração geográfica do eleitorado nas áreas mais modernizadas do país, do ponto de vista 

econômico e social, traduziu-se também na concentração de quase 60% dos eleitores, como 

mostra a tabela 1, nos estados das regiões Sudeste e Sul do país. Isso explica, embora não 
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exclusivamente, o fato de em 16 anos de um total de duas décadas de democracia o país ter 

sido governado por presidentes paulistas que, ao mesmo tempo, foram fundadores daqueles 

dois partidos. 

   
Tabela 1 - Eleitorado Brasileiro por Região (2010) 

Região Eleitorado %  

SUDESTE 58.384.124 44 

NORDESTE 36.091.327 27 

SUL 20.091.480 15 

NORTE 9.796.530 7 

CENTRO-OESTE   9.547.231 6,92 

EXTERIOR 169.825 0,09 

TOTAL 134.080.517 100 

Fonte: TSE (abril de 2010) 

 

A universalização da participação eleitoral, no entanto, tem limites que devem ser 

considerados. O voto obrigatório no Brasil envolve uma importante controvérsia por ele ser 

visto, às vezes, como um dever prejudicial à liberdade de participação dos cidadãos. Um dos 

aspectos mais críticos disso se refere ao comparecimento dos eleitores ou ao que alguns 

autores chamaram de não-participação (Nicolau, 2002). Embora as taxas de entrevistados de 

pesquisas de opinião que afirmam que votariam mesmo se o voto não fosse obrigatório 

oscilem entre 45 e 50% desde meados dos anos 80 (Moisés, 1995), os percentuais de eleitores 

que votam em branco ou anulam seu voto é considerado excessivamente alto, e devido, em 

parte, à obrigatoriedade do voto e aos baixos níveis de escolaridade do eleitorado. Na primeira 

democracia de massas (1946-1964), a taxa de votos brancos e nulos oscilou abaixo de 10% dos 

votantes, mas quando em 1962 a Justiça Eleitoral introduziu uma cédula oficial para as 

eleições proporcionais, não sendo mais permitida a utilização de cédulas oferecidas pelos 

partidos como antes, a proporção de eleitores que votou em branco ou anulou seu voto saltou 

para quase 18%; durante o regime militar essa taxa cresceu mais, chegando a 22%, mas em 

1970, quando houve uma intensa campanha a favor da anulação do voto como forma de 

protesto contra o regime, votos brancos e nulos somaram mais de 30% do total. Ou seja, 

fatores políticos, além daqueles ligados a dificuldades dos mecanismos eleitorais, influíram nos 

resultados.  
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Após a democratização, no entanto, as taxas foram particularmente altas nas eleições para a 

Câmara dos Deputados, saltando de 28% em 19868 para quase 44% em 1990 e mais de 41% 

em 1994, algo que diferenciava o comportamento dos eleitores em eleições proporcionais e 

aquelas para cargos majoritários. Muitas vezes essa diferença foi interpretada como 

desinteresse dos cidadãos por instituições como a Câmara dos Deputados, as Assembléias 

Legislativas e as Câmaras Municipais, mas os índices de votos brancos e nulos começaram a 

cair a partir de 1998, quando foi introduzido o voto eletrônico no país, o que reduziu 

drasticamente a complexidade do ato de votar e a possibilidade de fraudes; desde então as 

taxas oscilaram entre 20%, naquele ano, e 10,% em 2006, com clara tendência de queda; um 

dos aspectos mais importantes dessa mudança reside no fato de que o declínio de votos 

brancos e nulos foi acompanhado de um significativo crescimento de votos dados a candidatos 

ou partidos políticos, revelando novo interesse dos eleitores nos objetos de sua escolha 

eleitoral. Em sua análise, Nicolau (2002) sustentou que a taxa de não-participação dos 

eleitores brasileiros era muito alta quando comparada - com base em eleições legislativas dos 

anos 90 -, com as taxas de outros países onde o voto também é compulsório e, mais ainda, 

com as taxas de países em que esse direito é voluntário: enquanto a média de não-

participação de 53 países, naqueles anos, não ultrapassava a 3,6%, a média dos demais países 

de voto obrigatório era de 7,4%, mas o Brasil sustentava taxas em torno de 20% que, contudo, 

nas eleições da primeira década do século atual diminuíram (ver tabelas 4, 5 e 6 na seção 

seguinte). 

                                                           
8
 A cédula utilizada a partir de 1986, antes da introdução da urna eletrônica, foi considerada uma das mais 

complexas do mundo, pois, além de solicitar um grande número de escolhas de parte do eleitor, supunha que ele 
escrevesse o nome do candidato em quem desejava votar, o que esbarrava nos limites representados pela baixa 
escolaridade da maioria do eleitorado (Nicolau, 2002). 
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                                   Tabela 2 - Votação para a Câmara dos Deputados 1982 – 2006 

 

Fonte: TSE/IUPERJ (Jairo Nicolau) 

Uma forma alternativa de medir a participação eleitoral consiste em observar a taxa de 

abstenção dos eleitores, isto é, o percentual dos que não comparecem sobre o total de 

eleitores oficialmente inscritos. Em vinte anos de eleições para a Câmara dos Deputados, 

apesar das oscilações verificadas, essa taxa se multiplicou por mais de três: foi 5% em 1986, 

14,2% em 1990, 17,2% em 1994, 21,4% em 1998, 17,7% em 2002 e 16,7% em 2006, segundo 

dados do TSE. O não-comparecimento, no entanto, tem de ser examinado com cautela, pois, 

com base no que estabelece a lei, os eleitores faltosos podem justificar a sua ausência, 

indicando que o seu absenteísmo não significa necessariamente uma decisão de não 

participar; os dados disponíveis, contudo, mostram que enquanto nas eleições de 1989 e 1990 

o percentual dos faltosos que se justificou foi de pouco mais de 60% a cada ano, em 1998 

menos de 27% apresentou justificação por não ter ido votar, e em 2000, só 32% o fizeram. Isso 

sugere que um contingente de 2/3 dos absenteístas, nesses últimos anos, não quis ou não 

tinha razões para justificar a sua ausência; por isso, se a título de hipótese se admitir que 

metade deles não compareceu por não desejar participar do processo eleitoral, as taxas de 

não-participação, somando os votos brancos, nulos e a outra metade das abstenções, 

chegariam em 2002 a 16% e, em 2006, a quase 19%. Nicolau (2002) observou que, comparada 

à de outros países, a taxa de abstenção brasileira é “normal”, mas a avaliação hipotética 

sugerida antes mostra que essa conclusão sobre o comportamento eleitoral dos brasileiros é 

discutível.              
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Embora a obrigatoriedade do voto possa explicar parte desse quadro, uma vez que seu caráter 

compulsório poderia ser responsável pela decisão de parte dos eleitores de protestarem 

votando em branco, anulando seu voto ou simplesmente se abstendo, esse não é o único fator 

que conta. Os analistas têm apontado - além da complexidade da cédula ou dos modos de 

votação em diferentes eleições -, os baixos níveis de escolaridade da maior parte dos inscritos 

como causa de rasuras, erros, sinais de anulação, o voto em branco ou mesmo a abstenção 

(Nicolau, 2002; Kinzo, 2004). As diferenças de acesso à educação constituem fator apontado 

também pela literatura internacional para explicar a participação eleitoral em outros países e, 

no caso do Brasil, elas traduzem as enormes desigualdades econômicas e sociais que ainda 

caracterizam a sociedade brasileira. Como mostra a tabela 3, o contingente de eleitores, na 

atualidade, que se declaram analfabetos, alfabetizados funcionais e detentores do 1º. grau 

incompleto de escolaridade chega a 54%, mas, se a eles foram somados os que não 

informaram o seu grau de instrução (0.12%) e os que apenas completaram o 1º. grau (7,6%), 

esse contingente chega a 62%.  

      

      Tabela 3 - Eleitorado Brasileiro por Gênero e Escolaridade – 2010 

Grau de 
instrução 

Masculino %M/T Feminino %F/T 
Não 
informado 

%N/T Total %T/TT 

Não 
informado 

70.422 45.8 78.875 51.05 5.195 3.36 154.492 0.12 

Analfabeto 3.736.497 46.72 4.248.426 53.13 11.927 15 7.996.850 5.96 

Le e Escreve 10.020.506 50.54 9.721.426 49.03 84.394 43 19.826.326 14.79 

Primeiro 
Grau 
Incompleto 

22.606.913 50.72 21.943.371 49.23 23.895 .05 44.574.179 33.24 

Primeiro 
Grau 
Completo 

5.019.396 48.99 5.217.256 50.9 8.727 9 10.245.379 7.64 

Segundo 
Grau 
Incompleto 

11.806.207 47.13 13.241.958 52.86 4.120 .02 25.052.285 18.68 

Segundo 
Grau 
Completo 

7.330.184 41.88 10.162.696 58.07 8.271 5 17.501.151 13.05 

Superior 
Incompleto 

1.686.038 46.07 1.972.337 53.89 1.405 4 3.659.780 2.73 

Superior 
Completo 

2.180.169 43 2.887.450 56.95 2.456 5 5.070.075 3.78 

Total 64.456.332 48.07 69.473.795 51.81 150.390 11 134.080.517 99.99 

Fonte: TSE 
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É um contingente muito grande de cidadãos que, chamados a participar de escolhas que 

afetam decisivamente as decisões sobre políticas públicas, contam com recursos limitados 

para exercer seus direitos políticos. A sua experiência política, ao longo da vida adulta, ajuda-

os por certo a enfrentar as dificuldades decorrentes das exigências de participação, mas a 

educação, mesmo sem implicar automaticamente em alta cognição política, é uma porta de 

entrada para que os eleitores tenham algum senso crítico quanto ao desempenho de seus 

governantes e representantes. A accountability vertical depende disso, e não é por outra razão 

que a literatura especializada tem chamado a atenção, nos últimos anos, para os riscos 

envolvidos na combinação de formas exacerbadas de presidencialismo, como existe em vários 

países da América Latina, com polities constituídas por eleitores com níveis muito baixos de 

escolaridade. Ao contrário de uma perspectiva elitista, diferentes analistas chamaram a 

atenção para os riscos de neopopulismo associados com as experiências em que os eleitores 

mais pobres e menos escolarizados abrem mão de seu protagonismo político em troca de 

depositar confiança, às vezes cega ou ilimitada, em lideranças que se apresentam como sendo 

as únicas alternativas possíveis de avanços econômicos e sociais em seus países (mesmo 

quando estiveram envolvidas em corrupção) (Carneiro, 2008; Moisés, 2010b). 

Nesse sentido, cabe discutir a enorme discrepância existente nas respostas dadas por alguns 

dos principais responsáveis diante desse desafio: enquanto a Justiça Eleitoral, particularmente 

nos três ou quatro últimos pleitos, tem realizado um competente trabalho de persuasão dos 

eleitores potenciais, através de campanhas na TV, para fazê-los usar conscientemente os seus 

direitos de cidadania política, o sistema educacional brasileiro falha quase que 

completamente, não só pelos limites à universalização do acesso, mas particularmente no 

ensino de 2º. grau – ao menos enquanto mudanças curriculares não eram possíveis9 -, na sua 

missão de introduzir os mais jovens no conhecimento do sistema democrático e dos direitos 

civis, políticos e sociais que ele implica. Longe de uma perspectiva ideológica ou normativa em 

sentido estrito, a informação e o ensino a respeito do complexo funcionamento do regime 

democrático podem ajudar os eleitores a se qualificar para interagir com instituições 

complexas como a justiça, o parlamento ou os conselhos de saúde, educação, meio ambiente, 

etc, para exercer seus direitos de cidadania. Essa tarefa terá de ser enfrentada pelos governos 

democráticos, nos próximos anos, e talvez a Justiça Eleitoral sensibilize, com seu exemplo, as 

autoridades educacionais para essa necessidade. Mas na democracia não é apenas o sistema 

                                                           
9
 Após a aprovação, pelo Congresso Nacional, da inclusão de sociologia e filosofia nos currículos do 2º. grau, alguns 

estados, como São Paulo, passaram a incluir conteúdos que fazem referência aos direitos de cidadania e alguns 
aspectos do sistema política, mas os resultados dessa mudança ainda não apareceram porque ela foi introduzida 
em 2009. 
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educacional que tem responsabilidades quanto à educação cívica: a sociedade civil organizada, 

como os sindicatos, as igrejas e a mídia impressa e eletrônica, têm papel singular na 

qualificação dos eleitores e, nesse sentido, a responsabilidade dos partidos políticos é 

insubstituível. Os partidos se constituem em um atalho que diminui os custos de informação 

dos eleitores diante de escolhas políticas difíceis, mas isso não impede que, através de sua 

prática, de sua auto-justificação pública e, em especial, de programas específicos de ação 

educativa (cursos de formação, publicações, programas de TV, debate público, etc) também 

contribuam para a formação cívica dos eleitores. A condição para isso, além de sua 

representatividade, é que sejam autônomos e se disponham a exercer tal função. 

Partidos e parlamentos no presidencialismo de coalizão 

O atual sistema partidário começou a surgir em 1979 quando os dirigentes do regime militar 

quiseram se livrar do bipartidarismo e dividir a oposição agrupada no MDB. A reforma política 

que deu origem ao pluripartidarismo levou à criação, além do PDS (em lugar da antiga Arena) e 

do PMDB (no lugar da oposição parlamentar), do Partido dos Trabalhadores - PT, Partido 

Trabalhista Brasileiro – PTB e Partido Democrático Trabalhista – PDT. Afora o PDS, constituído 

majoritariamente por lideranças do Norte, Nordeste e outras regiões, e do PDT de Brizola, do 

Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, surgido por causa de uma disputa interna do 

trabalhismo, é notável que tenham sido criados em São Paulo o PT e mesmo o PTB de Ivete 

Vargas, além de grande parte do PMDB. Como observado antes, foi nesse Estado que surgiram 

as expressões mais significativas da sociedade civil organizada, e a reorganização partidária 

refletiu essa nova realidade. Em 1986, nas eleições que escolheram os constituintes, outros 

dois partidos foram registrados, o PCB e o PCdoB, pondo fim à interdição da organização 

política dos comunistas que vinha desde os anos 40; tratava-se, até esse momento, de um 

pluripartidarismo moderado, cuja fragmentação pouco afetava o desempenho dos partidos na 

arena eleitoral. Nessa fase, a constituição dessas novas siglas sinalizou a emergência de novas 

identidades políticas capazes de sensibilizar parte significativa dos eleitores: quase metade dos 

entrevistados de pesquisas de opinião nessa época declarava ter alguma identidade partidária 

(Moisés, 1995). Mas as regras de organização dos partidos aprovadas na constituinte – em 

contrapartida às imposições do período autoritário – criaram exigências muito brandas de 

representatividade para sua organização e representação no parlamento, facilitando assim o 

surgimento de dezenas de novas agremiações nem sempre dotadas de perfil político próprio e 

de elementos de diferenciação entre elas: entre 1982 e 1994, competiram em eleições 

legislativas 68 partidos e, no final de 1995, 23 agremiações estavam representadas no 

Congresso; nas eleições seguintes, embora tenha havido pequenas reversões, os partidos 
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somavam perto de três dezenas e, em 2010, eles são 27, segundo o TSE. O número efetivo de 

partidos, no entanto, tem oscilado no período recente entre 7 a 9, o que reduz em parte os 

efeitos eleitorais de exacerbação do multipartidarismo, mas ainda torna discutível a 

classificação do sistema partidário brasileiro como moderado10. A razão disso é que, embora a 

existência de muitos partidos em si não envolva necessàriamente restrições ao funcionamento 

do sistema político, em contextos caracterizados por maiorias de eleitores com níveis muito 

baixos de escolaridade, em que a informação é uma condição da participação popular, a 

existência de legendas que pouco se diferenciam entre si ou apenas sobrevivem através das 

coligações que integram não facilita o processo de escolha dos eleitores11 

A literatura especializada tem analisado o desempenho dos partidos com base na sua atuação 

em duas arenas específicas, a decisória e a eleitoral. Enquanto na primeira se trata do papel 

dos partidos como atores que compartilham com os governos a formulação e as decisões de 

implementação de políticas públicas, para o que a legitimidade adquirida em eleições é uma 

condição essencial de sua capacidade de negociar decisões tomadas nas esferas executiva e 

parlamentar, na arena eleitoral os partidos competem pelo apoio dos eleitores com o objetivo 

de adquirir posições de poder, mas, para isso, têm de ser reconhecidos por eles como elos 

efetivos entre a sociedade civil e o Estado, pois é “por meio desse mecanismo (...) que se 

forma a cadeia que vincula os cidadãos às arenas públicas de tomada de decisões” (Kinzo, 

2004, p. 25). Nesse sentido, a identificação entre eleitores e partidos é fundamental mas, na 

experiência brasileira recente, isso enfrenta um limite considerável representado pelos efeitos 

da fragmentação que, ao constranger as condições de formação do que Lamounier (2005) 

chamou de fixação estrutural do sistema partidário – um requisito da accountability vertical -, 

estimula a migração (ou “transfugismo”) de parlamentares eleitos por partidos de menor 

expressão para aqueles que formam a base de apoio parlamentar utilizada pelo executivo para 

governar; nesse sentido, a fragilização partidária é estimulada pela atuação de governos cujos 

partidos de apoio não alcançam maioria nas eleições legislativas e que, a exemplo do que 

ocorreu no primeiro mandato do presidente Lula da Silva, formam a coalizão de governo 

mesmo com partidos cujo perfil ideológico e programático discrepa completamente daquele 

do partido do presidente; mas o problema não se refere somente a esse governo: entre 1983 e 

1999, de um total de 2.329 deputados federais, entre titulares e suplentes, 686 (quase 30%) 

migraram para outras legendas; em 1994, mais de 64% dos 513 deputados tinham trocado de 

                                                           
10

 Elaborado por Marku Laakso e Rein Taagepera (1979), o índice de partidos efetivos leva em conta o peso das 
maiores agremiações em relação ao das menores, traduzindo melhor a situação do sistema partidário. Uma 
controvérsia interessante sobre o tema pode ser encontrada em Nicolau (2005).  
11

 Para uma discussão das controvérsias envolvidas nessas e outras questões a respeito do sistema partidário 
brasileiro vide Rodrigues (2002). 
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partido ao menos uma vez (Nicolau, 1996, apud Rodrigues, 2002) e, entre 2003 e 2005, 237 

parlamentares, estimulados a isso, trocaram de partido, anulando a significação do voto dados 

a eles pelos eleitores (Rodrigues, 2002; Lamounier, 2005); mesmo considerando, como 

mostraram alguns autores, que a maior parte das migrações ocorrem dentro de blocos 

ideológicos supostamente semelhantes, a tendência fragiliza a conexão entre eleitores e 

partidos. Essa situação, no entanto, pode estar começando a mudar com uma recente decisão 

da Justiça Eleitoral em 2008, segundo a qual o mandato pertence ao partido e não aos 

parlamentares, o que poderá inibir o “transfugismo”. Mas ainda será necessário esperar alguns 

anos para se conhecer os efeitos dessa mudança. 

Agrava ainda mais a situação descrita o sistema eleitoral proporcional adotado no Brasil: como 

abundantemente discutido pela literatura, distorções importantes tornam a distribuição de 

cadeiras desproporcional, com Estados da federação, a exemplo de São Paulo, em que são 

necessários mais votos do que em outros para eleger um parlamentar (Soares, 1973; Kinzo, 

1981; Lima Junior, 1993; Nicolau, 1991). O sistema proporcional brasileiro, a despeito da 

recente decisão do TSE, personaliza a escolha dos representantes populares: como cada 

partido pode apresentar listas abertas de candidatos até uma vez e meia o número de cadeiras 

de cada Estado-distrito eleitoral (no caso de São Paulo, mais de uma centena), além da 

possibilidade de coligações que praticamente dobram esse número, o eleitor se vê à frente de 

várias centenas de opções para fazer sua escolha sem que, afora dados pessoais dos 

candidatos, conte com uma efetiva referência política para orientar o seu voto. A 

conseqüência disso é que os votos dispersos que recebem em distritos de dimensões muito 

grandes não apenas dificulta a identificação dos parlamentares sobre qual é a sua 

constituency, à qual devem prestar contas de seu trabalho, como cria uma distância quase 

intransponível entre representantes e representados, os quais, além de rapidamente 

perderem a memória de a quem dedicaram seu voto, tornam-se incapazes de exercer 

qualquer controle sobre os eleitos. Somam-se a essas dificuldades as regras de cálculos de 

coeficiente eleitoral, coeficiente partidário e sobras eleitorais, o que muitas vezes leva a 

ocuparem cadeiras parlamentares candidatos diferentes daqueles votados pelos eleitores (e, 

no caso das coligações, candidatos de partidos diferentes dos escolhidos por eles)12 (Nicolau, 

2003; Desposato, 2007). 

                                                           
12

 O coeficiente eleitoral é obtido dividindo-se o total de votos válidos (por exemplo, para Câmara dos Deputados) 
pelo número de cadeiras; o coeficiente partidário dividindo-se o total de votos dados aos partidos (ou coligações) 
pelo coeficiente eleitoral; em uma primeira etapa, um partido recebe tantas cadeiras quantas vezes atingiu o 
coeficiente eleitoral; como sobram cadeiras, nas etapas subseqüentes essas são distribuídas  segundo a fórmula 
D´Hondt, ou seja, o total de votos de cada partido (ou coligação) é dividido pelo número de cadeiras obtidas mais 
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Malgrado os efeitos negativos desse quadro, cabe mencionar, no entanto, que a introdução do 

voto eletrônico, em 1998, vem sinalizando uma importante mudança na tendência tradicional 

dos eleitores de darem mais atenção a cargos majoritários do que a legislativos: como 

mostram as tabelas 4, 5 e 6 adiante, a partir das eleições daquele ano a curva dos votos válidos 

para deputados federais, estaduais e vereadores praticamente encontrou aquela 

correspondente aos votos para presidentes da República, governadores de Estados e prefeitos 

(enquanto as curvas de abstenção caíram). Isso pode significar que, diferente das 

interpretações mais usuais, a consolidação do processo eleitoral nos últimos 20 anos e o 

aperfeiçoamento da forma de votar estão contribuindo para tornar os eleitores mais atentos 

aos objetos de sua escolha e, assim, potencialmente, mais interessados no seu desempenho, o 

que, por si, pressiona os partidos e parlamentos a enfrentarem o desafio de resolver os limites 

existentes quanto à conexão eleitoral e a representação política13. 

Tabela 4 - Votos Válidos para Presidente, Deputados Federais e Senadores - 1989-2006 

 

Fonte: TSE 

                                                                                                                                                                          
um; os partidos com as maiores médias recebem as cadeiras não alocadas na primeira etapa. Isso significa que o 
voto dado aos candidatos mais votados de um partido serve para eleger os menos, sem que o eleitor tenha 
expresso essa vontade; no caso de coligações, o voto do eleitor em um partido pode levar a eleger candidatos de 
outro partido; em ambos os caso, as regras fragilizam a representação.  
13

 A desatenção dos eleitores aos órgãos legislativos pode contribuir para a queda da qualidade do desempenho dos 
mesmos, seja porque isso diminui a fiscalização e o controle da sociedade sobre eles, seja porque instituições pouco 
operantes não atraem os melhores entre os quadros disponíveis, mas a observação de que a atenção às eleições 
presidenciais leva o eleitor a descuidar das legislativas não tem mais amparo nos fatos, ao contrário do que acredita 
Abramo (FSP, 19/6/2010, p. A14). 
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Tabela 5 - Votos válidos para Governadores e Deputados Estaduais - 1989-2006 

 

Fonte: TSE 

 

Tabela 6 - Votos válidos para Prefeitos e Vereadores - 1996-2004 

 

Fonte: TSE 
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arena propriamente decisória, uma série de pesquisas recentes tiveram grande impacto ao 
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demonstrar que, diferente das análises mais tradicionais, como resumido por Rodrigues 

(2002), o exame do comportamento dos parlamentares na Câmara dos Deputados revela um 

alto índice de disciplina quanto à orientação de seus líderes, refletindo-se em forte coesão de 

seus partidos. Figueiredo e Limongi (1999; 2003) estão entre os autores que mais contribuíram 

para mudar os rumos do debate sobre o sistema partidário brasileiro, mostrando que o 

comportamento dos partidos no Congresso corresponde a um claro alinhamento ideológico, 

com cerca de sete partidos dispondo-se no continum direita-esquerda; no período analisado 

(1989-1993 e 1989-1998), os partidos do mesmo bloco ideológico votaram de modo similar, 

embora com diferenças de comportamento no interior dos partidos: os deputados da 

esquerda foram mais disciplinados do que os da direita e do centro; os pesquisadores 

apuraram ainda que a probabilidade de que um parlamentar votasse obedecendo a orientação 

de seu partido chegava a perto de 0,90, o que, segundo seus cálculos, permitia predizer o 

resultado de cerca de 94% das votações nominais na Câmara dos Deputados (Figueiredo e 

Limongi, 1998, apud Rodrigues, 2002; Nicolau, 2002). Esses resultados reduzem, com efeito, 

mas sem anular completamente, os efeitos da fragmentação partidária. 

A partir desses achados, os autores mencionados redefiniram o chamado presidencialismo de 

coalizão no Brasil: diferente da tese original de Abranches (1988), que elencava um conjunto 

de fatores institucionais causadores de risco permanente de instabilidade política, 

especialmente, de paralisia decisória derivada de relações conflituosas entre o executivo e o 

legislativo, o país teria consolidado um sistema político que, semelhante ao parlamentarismo, 

asseguraria não apenas a capacidade do executivo de ter os seus projetos de leis e de políticas 

aprovados pelo parlamento, mas também o domínio quase absoluto dos presidentes sobre a 

agenda política do parlamento. Os constituintes de 1987-88 decidiram, de fato, manter as 

prerrogativas outorgadas ao presidente da República pelo regime autoritário de 1964-1985 no 

que tange ao direito de iniciar legislação. A exemplo do antigo decreto-lei, eles 

institucionalizaram o poder exclusivo do executivo de emitir medidas provisórios capazes de 

alterar de imediato o status quo; confirmaram a prerrogativa unilateral dos presidentes de 

introduzir legislação tributária e o orçamento da união e, no mesmo sentido, ampliaram a sua 

competência quanto à organização administrativa do Estado, às decisões sobre os efetivos das 

forças armadas e às medidas de política externa, como tratados internacionais (Abranches, 

1988 ; Amorim Neto e Santos, 1997). Em poucas palavras, as análises mostraram que os 

presidentes brasileiros podem iniciar com exclusividade legislação em áreas específicas e 

forçar unilateralmente a sua apreciação pelo legislativo, utilizando-se para isso tanto de 

prerrogativas constitucionais - pedidos de urgência na votação de matérias do seu interesse ou 
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emissão de medidas provisórias com força de lei -, como de procedimentos regimentais que 

centralizaram o processo de tomada de decisões no Congresso Nacional em mãos das mesas 

diretoras e do Colégio de Líderes. Os presidentes podem, assim, impedir que eventuais 

minorias parlamentares venham a se constituir em veto-players capazes de dificultar ou 

bloquear as suas iniciativas. Além disso, o executivo sempre tem em mãos, além da 

distribuição de cargos aos partidos que formam a sua base de apoio, a liberação das emendas 

individuais dos parlamentares apresentadas quando da aprovação do orçamento federal. 

A supremacia do executivo sobre o parlamento tem sido tão grande que acabou por 

transformá-lo, e não o Congresso Nacional, no grande legislador no Brasil. A despeito das 

vantagens que isso implica segundo as abordagens que priorizam o papel do executivo, a 

questão tem implicações para a qualidade da democracia e, em especial, para as funções de 

fiscalização e controle que cabem ao parlamento e aos partidos políticos; diante de incentivos 

institucionais tão eficazes para que os parlamentares componham a maioria governativa, é 

duvidoso que reste espaço, quando isso é necessário, para a crítica e a correção de posições do 

executivo. Mesmo autores como Figueiredo e Limongi (2003) admitem que o sistema é tão 

eficiente em impor restrições à atuação especificamente legislativa dos parlamentares que 

limita a sua eficácia institucional: “o Congresso Nacional atou as próprias mãos”, segundo eles, 

ao aceitar uma configuração institucional que delega a iniciativa e o poder de agenda ao 

executivo. Ainda assim, eles sustentam que não se trata de abdicação, pois os parlamentares 

podem aprovar as iniciativas dos governos ou deixar de fazê-lo, mas o fato é que as 

proposições de iniciativa dos parlamentares limitam-se a algumas políticas distributivistas, 

localistas ou regionalistas, todas incapazes de alterar o status quo econômico e social do país. 

Por isso, nas palavras de outro analista, o diagnóstico é o de um processo de “encarceramento 

ou travamento” do parlamento, em vista da contradição observada entre os parâmetros 

constitucionais - que asseguram a divisão de poderes -, e os procedimentais adotados pelo 

parlamento, o que comprometeria parte de sua autonomia (Santos, 2003; Cintra, 2007).  

Nesse sentido, um levantamento recente do Núcleo de Pesquisa de Pesquisa de Políticas 

Públicas da USP14 constatou que do total de iniciativas legislativas aprovadas pela Câmara dos 

Deputados entre 1995 e 2006, envolvendo tanto a produção de leis como decisões sobre 

políticas públicas, menos de 15% tiveram origem no parlamento, enquanto 85,5% das 

proposições levadas a votação no plenário foram iniciadas pelo executivo. Outro 

                                                           
14

 A pesquisa “O Congresso Nacional no Contexto do Presidencialismo de Coalizão”, realizada com apoio da 
Fundação Konrad Adenauer, foi coordenada por José Álvaro Moisés; para informações sobre a equipe de pesquisa, 
fonte de dados e metodologia utilizada, www.nupps.usp.br  



22 
 

levantamento, do site Congresso em Foco, confirmou o quadro ao constatar que, em março de 

2010, 2.472 projetos estavam acumulados nos plenários da Câmara e do Senado, embora 

2.438 deles já estivessem em condições de ser levados à deliberação nas duas casas legislativas 

(o total excluiu requerimentos, pareceres e decisões de escolha de autoridades). Segundo o 

levantamento, 2.135 proposições formavam o que foi designado como “matérias na fila” na 

Câmara dos Deputados e 337 no Senado Federal, formando um universo de iniciativas cuja 

tramitação, levando-se em conta a dinâmica dos procedimentos atualmente adotados pelo 

Congresso, tomaria 1 ano e ½ no caso do Senado e cerca de 10 no caso da Câmara dos 

Deputados15. A pesquisa da USP constatou, ainda, que, no período entre 1995 e 2006, a 

duração de tramitação de projetos submetidos à Câmara dos Deputados pelo executivo e pelo 

legislativo apresentou uma discrepância tão grande que questionou a eficácia da ação 

parlamentar no curso de cada legislatura. Enquanto a média de tramitação das iniciativas do 

executivo foi de 271,4 dias, ela atingiu 964,8 no caso do legislativo, ou seja, quase quatro vezes 

mais; enquanto os parlamentares não conseguiram aprovar nenhum projeto de sua iniciativa 

no mandato de um presidente, o executivo fez isso em cerca de nove meses16. É preciso levar 

em conta, no entanto, que a situação pode estar começando a mudar: com a reinterpretação 

das regras de trâmite das medidas provisórias no Congresso, introduzida pelo presidente da 

Câmara, deputado Michel Temer, do PMDB, elas continuam trancando a pauta das sessões 

ordinárias e a votação dos projetos de lei, mas não a pauta das sessões extraordinárias, nas 

quais emendas à Constituição, leis complementares, decretos legislativos e resoluções podem 

ser votados. Isso, em parte, liberou a pauta da Câmara dos Deputados e, se isso se confirmar 

ao longo do tempo, representará uma mudança importante17. 

 A questão, no entanto, não se refere apenas à capacidade do executivo de assegurar a 

governabilidade, entendida como a garantia de que a vontade e os projetos dos governos 

sejam aprovados, mas à possibilidade efetiva de que os parlamentares possam exercer a sua 

missão de representação, inclusive, quando se tratar de discordar das proposições do 

executivo ou quando tiverem que negar seu apoio a esse poder em defesa de interesses de 

                                                           
15

 O levantamento do Congresso em Foco refere-se às 2.472 matérias que tramitaram nos plenários da Câmara e do 
Senado até o dia 29 de março de 2010. A fonte das informações é a Secretaria Geral da Mesa da Câmara e a página 
do Senado no site do Congresso, e foram coligidas sob orientação de servidores da Secretaria Geral da Mesa da CD 
e outros (www.congressoemfoco.org.br).   
16

 Vide Relatório de pesquisa “O Congresso Nacional no contexto do Presidencialismo de Coalizão” (NUPPs/USP, 
2010). 
17

 A Câmara dos Deputados, segundo Temer, alcançou um recorde nas votações de 2009, com 230 proposições ao 
longo do ano. “Pela primeira vez desde 2001, o plenário aprovou mais propostas de iniciativa de parlamentares do 
que do executivo. Foram 46 de autoria de deputados e senadores ante 42 do governo (...) A essas matérias somam-
se 124 projetos de decreto legislativo, em sua maioria acordos internacionais. As comissões permanentes da 
Câmara ainda aprovaram uma quantidade recorde de 341 projetos de lei em caráter conclusivo, ou seja, sem a 
necessidade de votação pelo Plenário” (Temer, www2.camara.gov.br/presidência). 
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minorias contra imposições da maioria. Parte da literatura recente tem sido pródiga em 

apontar as vantagens das relações entre executivo e legislativo no contexto do 

presidencialismo de coalizão, mas os problemas derivados, por uma parte, dos limites ainda 

existentes quanto à conexão entre partidos e eleitores e, por outra, de um legislativo quase 

que estritamente reativo (em relação às iniciativas dos governos) e pouco operante em face 

das expectativas dos cidadãos, raramente foram incluídos nas análises mencionadas antes. Da 

perspectiva da qualidade da democracia, isso introduz um déficit analítico para o qual esse 

texto chama a atenção. Vários casos de democracias consolidadas mostraram, no entanto, que 

o conceito de governabilidade se refere à capacidade do governo de governar compartilhando 

escolhas e decisões com as assembléias de representantes.  

Discussão 

Este capítulo partiu do exame das implicações da consolidação da democracia eleitoral no 

Brasil e, ao mesmo tempo, dos desafios que a maioridade das eleições democráticas impõe 

para as instituições de representação, em especial, os partidos e os parlamentos. O texto 

analisou o impacto da universalização do sufrágio no país para o processo de democratização 

e, ao mesmo tempo, examinou a permanência de problemas associados com os baixos níveis 

de escolaridade do eleitorado e seus reflexos para a participação eleitoral. Em vista das 

exigências dessa participação e da accountability vertical, e, ao mesmo tempo, dos altos 

índices de avaliação negativa que aos cidadãos fazem dos partidos e dos parlamentos, o 

trabalho examinou criticamente os reflexos para a qualidade da democracia de algumas 

características do funcionamento e do desempenho das instituições de representação no 

contexto do presidencialismo de coalizão. Por um lado, se verificou que, em que pese a 

continuidade de relativa fragmentação partidária no país, os partidos são mais coesos e 

disciplinados do que a literatura tradicional avaliava e, ao mesmo tempo, são a base em que se 

apóiam as maiorias parlamentares para dar sustentação aos governos do período democrático 

(com exceção do governo Collor); por outro, foram observados os efeitos que a combinação da 

relativa fragmentação partidária, “transfugismo” de parlamentares, limites do sistema de 

eleições proporcionais e desempenho quase que estritamente reativo do parlamento (em face 

das iniciativas governamentais) têm para o aperfeiçoamento da democracia no país. O exame 

dessas questões e do desequilíbrio das relações entre executivo e legislativo focalizou os 

problemas derivados daí para o adequado funcionamento dos mecanismos de accoutanbility 

horizontal no país. A democracia eleitoral está consolidada no país, mas a sua dimensão 

representativa enfrenta problemas que ainda precisam ser melhor equacionados. 
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Recentemente tem predominado entre parte dos analistas brasileiros a tendência de 

considerar que, em vista do fato de que ao longo dos últimos 21 anos as instituições têm 

funcionado com razoável harmonia, mesmo apresentando distorções ou limites importantes 

no seu funcionamento, pouco ou nada haveria para mudar ou para aperfeiçoar o sistema 

democrático vigente. A discussão apresentada neste capítulo rema contra essa corrente e, 

embora sem desconhecer os avanços verificados, advoga uma atitude crítica em face dos 

limites da democracia representativa existente no país. “As implicações (da situação) para a 

qualidade da democracia estão no terreno normativo. Embora essa possa ser uma discussão 

pouco afeita ao debate que hoje domina a ciência política brasileira, não há porque evitá-la. 

Além disso, não se conhece, até o momento, meios alternativos de construção e consolidação 

de uma forma democrática de convivência política capazes de substituir os mecanismos 

institucionais que são os pilares das democracias ocidentais” (Kinzo, 2004, p. 36). Nesse 

sentido, os problemas apontados neste capítulo reatualizam o debate da reforma política. Não 

há tempo e espaço para tratar de forma substantiva dessas reformas neste texto, mas cabe 

indicar a atualidade de algumas propostas. Os temas vão desde medidas destinadas a 

assegurar a fidelidade partidária, a representatividade mínima para que os partidos tenham 

direito a representação no Congresso Nacional, a adoção de listas fechadas de candidatos e de 

distritos eleitorais menores (com ou sem a adoção do chamado sistema distrital misto), a 

correção da proporcionalidade, o financiamento de campanhas eleitorais até a recuperação de 

prerrogativas pelo poder legislativo em face do presidencialismo de coalizão. Não se trata de 

reformar o sistema político por completo, mas introduzir mudanças que, de uma parte, 

permitam estabelecer o equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo e, de outra, 

assegurem aos cidadãos-eleitores o seu direito de terem traduzidas, na estrutura institucional 

do país, os interesses e preferências que expressam através do seu voto. Para isso, são 

importantes partidos que, além de disciplinados e coesos no parlamento, sejam capazes de 

efetivamente se conectar com os anseios da sociedade, e parlamentos que, afora garantirem a 

necessária governabilidade, abriguem tanto as demandas da maioria como das minorias, sem 

abrir mão de sua missão de fiscalizar e controlar o exercício do poder. 
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