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RESUMO   
Compara a opinião de eleitores, parlamentares e especialistas sobre a proposta de reforma política em 
discussão no Congresso Nacional brasileiro, focada na mudança do sistema eleitoral. A metodologia 
combina dois procedimentos básicos: (a) estudo quantitativo, com dados obtidos pela pesquisa de opinião 
com eleitores, com foco nas seguintes variáveis: região, escolaridade, faixa etária e perfil eleitoral; (b) 
avaliação qualitativa da opinião expressa pelos parlamentares e especialistas durante os debates. Os 
resultados indicam dissonâncias entre a opinião dos eleitores e dos parlamentares quanto à proposta de 
financiamento público das campanhas eleitorais, o voto em lista fechada e o sistema de coligações 
partidárias. Os cientistas políticos, por sua vez, comportam-se como atores peritos e enfatizam o conteúdo 
analítico de suas avaliações, embora nem sempre haja interesse direto para o eleitor. Para os 
parlamentares, contudo, a expertise dos especialistas é relevante, pois o conhecimento pode ser 
capitalizado sob a forma de argumento racional.  
 
Palavras-chave: Reforma política. Opinião pública. Democracia.  Poder Legislativo. Brasil. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

O sistema eleitoral é um dos componentes indispensáveis à democracia representativa, 

uma vez que abrange o conjunto de normas e procedimentos que regulam os pleitos eleitorais e a 

efetivação do voto em mandatos dos eleitos ou representantes (NICOLAU, 2004). Disso decorre 

a relevância do atual debate brasileiro sobre a dimensão eleitoral da Reforma Política, uma 

proposta ampla de mudanças no sistema eleitoral brasileiro. Em 2006, surgiram as primeiras 

iniciativas voltadas ao processo, por meio de modificações inseridas na Lei das Eleições 

(9.504/97) e consolidadas na Lei 11.300/06, que visavam reduzir os custos das campanhas 
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eleitorais. Nesse mesmo ano, foi enviado ao plenário o projeto de lei 2.679 de 2003, aprovado 

pela Comissão Especial da Reforma Política, criada em 2003, presidida pelo Deputado Alexandre 

Cardoso (PSB-RJ) e que tinha como relator o Deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO). Em 2007, o 

texto foi à votação, sendo rejeitado pela comissão. 

O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral tomaram decisões que deram 

ainda maior lastro às discussões da Reforma Política, como a exigência de que a cláusula de 

barreira deveria ser tratada como emenda constitucional (aprovação por 3/5 dos parlamentares), 

uma vez que havia incompatibilidade entre a Lei dos Partidos Políticos (9.096/95) e o artigo 17 

da Constituição Federal. Decisão do Judiciário sobre a fidelidade partidária garantiu a posse dos 

mandatos aos partidos, e não aos políticos. 

Em 2008, o Governo enviou ao Congresso Nacional sugestões que foram divididas em 

cinco anteprojetos: lista fechada, financiamento público exclusivo, fidelidade partidária, 

inelegibilidade, fim de coligações em eleições proporcionais (para vereador e deputado) e uma 

proposta de emenda à Constituição para regular a cláusula de barreira. 

Em fevereiro de 2011, no início da 54º Legislatura, o Presidente da Câmara dos 

Deputados, Marco Maia, assinou o ato de criação de uma nova Comissão Especial da Reforma 

Política, tendo como presidente o Deputado Almeida Lima (PPS-SE) e como relator o Deputado 

Henrique Fontana (PT-RS), integrada por 84 membros, entre titulares e suplentes, pertencentes a 

todos os partidos políticos representados na Câmara dos Deputados. Em 10 de agosto de 2011, 

dentro do prazo estabelecido em sua criação, a Comissão Especial da Reforma Política entregou 

os resultados do trabalho parlamentar efetuado ao longo de 180 dias. 

Com base neste cenário mais abrangente, este artigo compara a opinião de eleitores, 

parlamentares e especialistas sobre a proposta de reforma política em discussão na Cãmara dos 

deputados, focada na mudança do sistema eleitoral (financiamento público de campanha, voto em 

lista fechada e coligações partidárias). O propósito é discutir  as seguintes  questões: quais as 

premissas da opinião de cada segmento? Em que aspectos essas opiniões se aproximam e/ou se 

distanciam? O estudo se baseia no cruzamento dos seguintes dados: (1) sondagem de opinião 

pública com amostragem nacional realizada pela Câmara dos Deputados em 2011, cujo objetivo 

foi identificar a opinião dos eleitores sobre a proposta; (2) opinião de parlamentares, compilada 

dos pronunciamentos dos líderes dos partidos políticos majoritários na Câmara dos Deputados, 
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do presidente e do relator da comissão especial encarregada de avaliar o projeto; (3) opinião dos 

cientistas políticos especializados no tema que acompanharam o debate político na comissão.  

O objetivo é comparar os aspectos convergentes e divergentes na visão dos três segmentos 

e analisar como os dados refletem aspectos mais gerais da dinâmica política brasileira. A 

metodologia combina dois procedimentos básicos: (a) estudo quantitativo, com os dados obtidos 

pela pesquisa de opinião com eleitores, com foco nas seguintes variáveis: região, escolaridade, 

faixa etária e perfil eleitoral; (b) avaliação qualitativa da opinião expressa pelos parlamentares e 

especialistas durante os debates sobre o tema, a fim de comparar se as tendências são 

convergentes ou dissonantes.  

 

2 POLÍTICA, LEI E OPINIÃO  

Do ponto de vista do pensamento filosófico, social e político, existe uma associação direta 

entre política, lei e opinião, uma vez que a política se baseia na capacidade de formar opinião, 

conforme argumenta Hannah Arendt (1983; 2000; 2004). Isso significa que a opinião é a essência 

e a base do pensamento político e da ação humana, um pressuposto que permeia as principais 

obras da autora. Coube a Celso Lafer (2000), seu discípulo, sistematizar tal discussão, ao 

discorrer sobre o espaço da palavra e da ação no pensamento da autora e fazer a distinção entre as 

estruturas monológicas e dialógicas do discurso. Enquanto as ciências exatas e naturais operam 

com evidências racionais ou provas empíricas expressas em definições, postulados, teoremas e 

similares (discursos monológicos), a política situa-se no campo dialógico da pluralidade de ideias 

e opiniões, uma vez que se trata de uma atividade que se instaura na relação entre os homens, ou 

seja, a pluralidade está na sua própria origem. Tal raciocínio conduz ao pressuposto de que a 

política se situa no âmbito da opinião, com todas as implicações positivas e negativas, como 

explica Lafer: 
A natureza dialógica da Política propõe o problema da verdade factual, que 
informa a estrutura deste diálogo. Com efeito, se a Política se situa no campo da 
opinião, o problema da verdade factual – que a verdade da Política, uma vez que 
as outras verdades são monológicas – se resume na circunstância que, sendo 
verdade, ela não pode ser modificada, mas a sua maneira de asserção é a 
opinião. Toda a sequência de fatos poderia ter sido diferente porque o campo do 
possível é sempre maior do que o campo do real. A verdade factual não evidente 
nem necessária, e o que lhe atribui a natureza de verdade efetiva é que os fatos 
ocorreram de uma determinada maneira e não de outra (Lafer, 2000, p.19). 
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A lei, nessa concepção, é a institucionalização de um modo de pensar construído 

racionalmente por uma maioria, isto é, consiste na transformação do debate político dialógico em 

uma estrutura discursiva monológica, embora haja variações do ponto de vista da hermenêutica 

jurídica. Contudo, existem expedientes da interpretação jurídica para reforçar o caráter 

monológico, a exemplo das súmulas vinculantes e da jurisprudência. Assim, ainda na trilha do 

argumento de Arendt, trata-se de um instrumento com dupla função política, ou seja, um 

mecanismo para substituir a persuasão política e conferir estabilidade nas relações políticas, por 

meio da coerção legítima (Arendt, 2000, p.147). É com base nesse quadro teórico que o estudo 

aqui proposto analisa a triangulação entre política, opinião e legislação, a partir do estudo sobre 

as opiniões acerca da proposta de revisão da legislação sobre o sistema eleitoral brasileiro, um 

dos itens do projeto mais abrangente denominado Reforma Política. 

De forma mais abrangente, a legislação pode ser vista como resultado do 

desenvolvimento da racionalidade moral das sociedades ocidentais, a partir da formalização dos 

costumes (mores) como elementos normativos de coesão, mas também de coerção social. A 

origem está no estudo da Filosofia Moral, visto que o termo “moral” deriva do latim mores, isto 

é, relativo aos costumes. Hannah Arendt, que foi influenciada pela Filosofia Moral alemã, 

especialmente de Kant, apresenta a diferença e os paralelos entre duas tradições que se 

estabeleceram no pensamento ocidental acerca do significado filosófico e político da lei, sob esse 

enquadramento analítico.1 A primeira, originada no contexto político e cultural romano como 

decorrência da relação contratual de pactos, alianças e acordos realizados após uma guerra, nos 

termos de uma ligação duradoura a fim de assegurar a paz, o comércio próspero e as trocas 

econômicas justas. Mas também é vista como mecanismo de ligação entre os próprios cidadãos 

habitantes da mesma cidade, reino ou império. Dessa concepção se originou o termo lex 

(ligação), ou seja, “uma lei é algo que liga os homens entre si e se realiza não através de um ato 

de força ou de ditado, mas através de um arranjo ou um acordo mútuo” (ARENDT, 2004 p.112). 

Como se trata de um acordo mútuo, logo o estabelecimento de uma lei pressupõe a concordância 

de ambas as partes envolvidas e resulta de um consenso construído pelas duas partes. Nessa 

visão, a lei é resultante de um processo dialógico e discursivo (lexis). 

 Nessa perspectiva de ligação, a lei constitui um recurso moral para evitar situações de 

anomia social, na terminologia de Durkheim (2002), outro autor que argumenta de modo similar 

                                                             
1 Para uma abordagem mais aprofundada sobre a concepção de lei em H. Arendt, consultar Boff, 2010. 
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ao de Arendt, ao ressaltar que as leis e as normas sociais funcionam como “cimento social”, ou 

seja, como agentes de coesão entre os indivíduos, as instituições e, por extensão, entre a 

sociedade e o Estado. Mas para que isso ocorra, segundo Durkheim, é necessário que haja 

desiderabilidade social mútua ou coletiva, isto é, requer que as partes envolvidas queiram que tal 

princípio normativo seja elevado ao status de lei ou que haja tal desejo pelo menos pela maioria 

da coletividade.  

Na segunda acepção exposta por Hannah Arendt, a lei resulta da tradição grega (nomos). 

Sob esse segundo prisma, a lei como nomos resulta da identidade entre lei e cidade (polis). 

Enquanto lex significa relação e ligação, nomos carrega o sentido de demarcação, fronteira, 

proibição, fixação de limites. Por isso é denominada “lei mural”, ou seja, separava a vida privada 

do espaço público, isto é, da comunidade política dos cidadãos (Boff, 2010). Essa visão de lei se 

explica pela estrutura política da época e a autonomia e independência de cada cidade-estado, 

com suas leis próprias. Por isso, a noção de nomos é associada a muro, fortaleza, proteção, 

delimitação do espaço político para a proteção da polis e de seus cidadãos. 

Aplicando ao contexto, atual, pode-se aplicar o raciocínio de que, no primeiro caso 

mencionado (lex), existe uma função educativa implícita na concepção de lei, que pressupõe uma 

cultura política democrática, fundamentada no diálogo cívico e no debate público, outro elemento 

relevante na discussão política sobre lei e educação. Na teoria política clássica, a interação é a 

base da ação política, ideia que sustentou o primeiro modelo de prática de cidadania e de 

democracia, como relata Hannah Arendt em A Condição Humana (1983). Os debates públicos 

constituíram a atividade emblemática desse modelo de esfera, pois democratizaram as opiniões e 

substituíram a transmissão autoritária de ideias, herança do pensamento mítico. Pelos debates 

públicos, a razão emancipou-se da mitologia e permitiu uma ação política livre, racional e 

democrática. Dessa forma, o saber passa a ser visto como resultado da discussão racional pública 

e não mais dos oráculos realizados pelos sacerdotes a portas fechadas. Assim, a ágora 

transforma-se no coração da polis, para onde se dirigem os sábios, os poetas e os primeiros 

filósofos. 

Nessa trajetória a legislação pode ser considerada  síntese política emblemática que 

abrange a relação política do cidadão com o Estado, com as instituições, com os seus 

concidadãos. Afinal, toda a legislação, na sua acepção mais elevada resulta do zelo pela res 

publica, a polis e o mundo, entendido aqui nos termos filosóficos de Hannah Arendt (1983), ou 
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seja, como a esfera do comum, espaço de aparência e de poder, resumido na noção de espaço 

público, cuja função é iluminar o âmbito da ação política, mediante a aparição pública, condição 

básica para a consolidação desse espaço comum. É na esfera pública que os fatos, as opiniões, os 

argumentos e as pessoas emergem da obscuridade do âmbito privado e adquirem visibilidade 

pública. Contudo, na visão de Arendt, o termo público significa também o próprio mundo, visto 

que este é comum a todos os homens, embora cada um ocupe um lugar diferente nele. 

Para Hannah Arendt (1999) opinião, política e legislação situam-se no espaço simbólico 

privilegiado da esfera pública. Em sua visão a progressiva perda de sentido da política e o avanço 

da banalidade do mal, fenômenos acentuados com as experiências totalitárias que marcaram o 

pós-guerra, estão diretamente relacionadas com o que ela denominou de “crise na cultura”. Tal 

crise é caracterizada como a redefinição do papel das instituições culturais, que são essenciais 

para a formação de habilidades essenciais ao exercício da política, tais como o pensar, o querer e 

o julgar (A Vida do Espírito, como ela denomina). Assim, em vez de preparar cada nova geração 

para assumir seu lugar na esfera pública, as instâncias culturais e simbólicas da sociedade 

moderna, regidas pela lógica do pragmatismo pedagógico, colocaram a capacidade formadora de 

cidadãos, no sentido pleno, em segundo plano, o que se refletiu diretamente na formação de 

mentalidades e de habilidades voltadas para a ação política dialógica, o debate de ideias, a 

consciência coletiva, a pluralidade do pensar.  

De forma complementar Gadamer (2006) associa a capacidade de compreensão da 

realidade histórica com a qualidade da atuação do ser no mundo, do ponto de vista de sua 

habilidade para compreender os fenômenos de seu tempo. Tal entendimento se revela no 

pensamento aristotélico de que o homem ético pauta sua conduta em escolhas do que é bom pra si 

e para a polis, o que implica conhecer a si mesmo e ter autonomia racional para decidir e fazer 

suas escolhas. Decorre daí o argumento gadameriano de que uma consciência histórica torna-se 

naturalmente aberta à alteridade, isto é, receptiva aos sentidos compreendidos pelo outro e sua 

opinião. A consciência histórica é entendida como a faculdade intelectual de analisar com senso 

histórico os fatos do presente, o que significa “atribuir sentido à historicidade de todo presente e 

da relatividade de toda opinião” (Gadamer, 2006, p.17). Na esteira desse argumento é oportuno 

explicitar que na visão do autor ter senso histórico envolve habilidade racional para superar o 

nível ingênuo do julgamento do passado pela escala dos argumentos e sentidos do tempo 

presente, uma escala que tem como enquadramento os parâmetros da compreensão construída a 
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partir de valores e verdades desistoricizados, que não dialogam com a tradição e, assim, limitam e 

restringem o horizonte de compreensão do ser. Para Gadamer o vínculo com a tradição permite o 

alargamento e o enriquecimento da compreensão humana, ideia também presente na obra de 

autores como Kant, Hannah Arendt, Max Weber e Habermas.  

Kant refere-se à ideia de pensamento alargado em sua Crítica do Juízo para defender o 

argumento relativo à necessidade de um indivíduo se colocar no lugar do outro, do ponto de vista 

de sujeito da compreensão. Arendt, em seu célebre texto Verdade e Política2 (2000) abraça essa 

concepção kantiana para explicar que uma mentalidade alargada habilita os homens à formação 

de virtudes para a opinião e o julgamento político da realidade, pois o pensamento ampliado é 

que possibilita a superação da vaidade e do narcisismo que levam os indivíduos a 

supervalorizarem as suas próprias opiniões e a desvalorizarem o pensamento de seus 

semelhantes, uma vez que 
O alcance e a força do juízo da mentalidade alargada estão na concordância 
potencial com os outros. A sua área de jurisdição não é a do pensamento puro, 
do diálogo do eu consigo mesmo, mas sim do diálogo com os outros com os 
quais devo chegar a um acordo. Este juízo, portanto, não tem validade universal, 
mas sim validade específica, limitada às pessoas com as quais dialogo para 
chegar a um acordo. Este diálogo requer um espaço – o espaço da palavra e da 
ação – que constitui o mundo público onde surgem estes tipos de juízo (...), pois 
se trata de um pensamento tópico, que se extrai de opiniões e não de proposições 
universais (LAFER, 2000, p.18). 

 

Os ensinamentos de Kant, portanto, conduzem ao exercício da alteridade, princípio que 

também foi abraçado pelo raciocínio de Weber e Habermas, em suas formulações sobre ética da 

convicção/ética da responsabilidade e ação comunicativa, respectivamente.3 Nessa visão, do 

ponto de vista ideal, tanto a política quanto a legislação devem se pautar pelos princípios 

normativos da ética da responsabilidade, definida por Weber como objetiva, crítica e realista. Em 

outras palavras, a ética da responsabilidade tem como base valores de uma ordem mais geral, 

objetiva e institucionalizada, em que predominam valores considerados “neutros” ou pelo menos 

exógenos, ou seja, externos à conduta de quem os adota. Trata-se de uma ética que possui 
                                                             
2 Trata-se de um capítulo do livro Entre o Passado e o Futuro (2000). 
3 As afinidades de Weber e Habermas com o pensamento kantiano também relevam aproximação com a filosofia 
hermenêutica gadameriana, uma vez que além de profundos conhecedores da obra de Dilthey, Heiddeger e Gadamer, 
Weber e Habermas construíram um percurso filosófico próprio, porém com algumas afinidades que se expressam nas 
convergências com um projeto hermenêutico que se volta para a interpretação dos valores e sentidos de fenômenos 
históricos e culturais das sociedades ocidentais, moldados a partir da racionalidade (Weber) e seus desdobramentos 
no campo da compreensão do mundo sistêmico e do mundo da vida (Habermas). 
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autonomia em relação ao sujeito ou instituição que a adota. Essa conduta apresenta mais 

resistência aos julgamentos e valores. Prefere o julgamento de realidade, a constatação dos fatos, 

o “conhecer” e não o “julgar”. Ela estaria, portanto, acima das visões morais ou moralistas, do 

senso comum, dos tabus, das crenças, superstições e preconceitos. Sua essência são os fatos e não 

os valores ou a valoração atribuída aos fatos. 

Já a ética da convicção é balizada em valores mais específicos e subjetivos, variando em 

função das crenças pessoais ou grupais, faccionais ou sectárias, em que predominam valores 

endógenos e orgânicos e, portanto “engajados” e apaixonados. Como tal, pode ser “contaminada” 

pelos desejos, paixões e emoções que mobilizam pessoas, grupos, instituições, movimentos 

religiosos, filosóficos, sociais e partidos políticos em determinados momentos, em função de 

causas pessoais ou coletivas determinadas. Pode apresentar ainda uma certa visão utópica da 

realidade, que Weber denomina de racionalização utópica. Essa ética possui, portanto, menos 

autonomia do que a anterior, pois apresenta teor mais doutrinário e/ou dogmático do que racional 

propriamente dito. 

Weber alerta, entretanto, que nem sempre é possível aos agentes sociais guiarem seus atos 

apenas pela ética da responsabilidade. Por vezes, eles se pautam também em valores que estão 

mais ligados a uma esfera subjetiva e discricionária, mais próxima da convicção do que da 

responsabilidade. Portanto, ao mesmo tempo em que parecem excludentes, essas duas éticas são 

complementares. Contudo, tanto a ética da responsabilidade como a da convicção podem ser 

desvirtuadas.  Nessa ordem de ideias, cabe mencionar a distinção que Weber apresenta entre 

valores políticos e valores éticos, com a progressiva especialização das esferas política, social, 

econômica e cultural e a consequente autonomia de cada uma. É por isso que os valores políticos 

não se confundem mais com os valores éticos na modernidade, pois a esfera da política tem suas 

especificidades e o campo da ética é autônomo em relação à política. Assim, cada vez mais 

emergem éticas particulares, embora cada uma delas tenha sua constituição moldada por valores 

universalistas e igualitários, mas tomam como referência, para sua aplicação prática, campos e 

elementos específicos, como o indivíduo e sua consciência (no caso da chamada sociedade 

pós-moderna).  

É nesse contexto que se insere a noção weberiana de “politeísmo de valores” e de 

“politeísmo de éticas” que, em um mundo social apresentado como (uma visão construída de) 

uma totalidade hierarquizada, cada esfera apresenta seus valores e éticas particulares que se 
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integram a um pretenso todo, construído pelo menos em termos conceituais (sociedade, sistema 

político, sistema econômico, sistema cultural, etc.). A tensão se torna mais explícita quando 

Weber apresenta a ética como resultante histórica e cultural de uma cosmovisão que se baseia em 

valores universalistas e igualitários, tomando o indivíduo como referência, em suas distintas e 

complexas relações com os seus pares, as instituições, o Estado e a sociedade. Se os agentes 

sociais seguirem a lógica da ética da responsabilidade, compreenderão que, para resolver tais 

dilemas a consciência, as paixões e os interesses individuais (convicções íntimas ou corporativas) 

devem ser substituídos por uma conduta que leve em conta as prováveis consequências de suas 

decisões, o contexto, a conjuntura política em termos mais gerais e a esfera política como um 

todo.  

Uma contribuição teórica expressiva para o aprofundamento dessa discussão são os 

conceitos de ação comunicativa e ação instrumental, de Jürgen Habermas (1987), que integram 

sua Teoria da Ação Comunicativa (TAC), uma concepção filosófica sobre o poder hermenêutico 

da construção, interpretação e compartilhamento de sentidos, uma perspectiva teórica que 

também se aplica ao estudo da política, da opinião e da legislação. A visão hermenêutica de 

Habermas tem relação direta com as ideias de Weber e de Arendt, uma vez que se situam no 

âmbito dos desdobramentos dos estudos sobre racionalidade cultural e sobre esfera pública. A 

racionalidade pode ser considerada como parte do mundo sistêmico, entendido por Habermas 

como a esfera da sociedade que compreende o campo das relações normativas e regulamentadas, 

resultantes do modelo de sociedade contratual. Trata-se da esfera da ação instrumental, planejada, 

estratégica, regida por uma racionalidade determinada, que implica um modelo de comunicação 

igualmente estratégica e instrumental, ou seja, voltada para fins e objetivos específicos e 

pré-determinados. A ação e a comunicação no âmbito do mundo sistêmico são pautadas por 

mecanismos burocráticos que limitam e controlam as decisões voluntárias, as manifestações 

espontâneas dos indivíduos e da livre expressão do pensamento e da opinião. 

O mundo da vida, por sua vez, compreende três elementos estruturais: a cultura, a 

sociedade e a personalidade. O primeiro é entendido por Habermas como o acervo de saberes 

acumulado historicamente, em que os participantes da comunicação se abastecem de 

interpretações para entender algo do mundo. O segundo é concebido como um sistema composto 

por ordenações legítimas, mediante as quais os participantes de uma rede social regulam sua 

forma de participação e pertencimento a grupos sociais e instituições. Já o terceiro, caracterizado 
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pela personalidade, é traduzido pela competência nos processos que possibilitam a um sujeito ter 

linguagem e ação, que o habilitam a fazer parte de processos de entendimento e 

compartilhamento de sentidos, além de afirmar neles sua própria identidade (Habermas, 1987). 

Trata-se, pois, da esfera que contribui para manter a identidade social e cultural dos indivíduos e 

comunidades, ao favorecer o compartilhamento de valores, a livre expressão de ideias, a 

comunicação de natureza mais participativa e menos instrumental.  

Para Habermas o desenvolvimento histórico da noção de esfera pública é produto do 

avanço da racionalização e da secularização, ou seja, decorrente de uma “revolução moral e 

política resultante do processo de formação e autonomização da subjetividade burguesa no século 

XVIII”, desvinculada da visão de mundo até então moldada pela religião (Sousa, 2000, p.61). O 

processo de aprendizado político na esfera pública é que permite ao cidadão desenvolver suas 

competências em termos de argumentação e uso público da razão, a fim de construir 

discursivamente o consenso social. Afinal, “as necessidades não exprimíveis em linguagem não 

têm lugar na esfera pública” (Sousa, 2000, p.77), o que nos leva a deduzir que a competência 

comunicativa é fundamental para o desenvolvimento de tal habilidade.  

Na leitura de Weber e Habermas percebe-se em comum o reconhecimento de que a 

educação “faz parte do processo de racionalização moral que permite o desabrochar do direito 

burguês da igualdade (sobretudo civil, mas em parte também política) e uma mentalidade 

universalista perante os indivíduos” (Domingues, 2000, p.216). E isso só foi possível devido à 

construção histórica do conceito de indivíduo, capaz de pensar por si e atuar na sociedade. Afinal, 

“o indivíduo não é um dado, mas surge progressivamente na história”, favorecido, inclusive pela 

educação, além do desenvolvimento da cultura urbana (Domingues, 2000, p.213). Desse processo 

originou-se a liberdade de consciência, que mais tarde embasaria as ideias sobre liberdade de 

participação (Castro, 2000). 

Essa discussão teórica é relevante para o enquadramento da análise das opiniões dos 

eleitores, dos parlamentares e dos especialistas. Trata-se de três segmentos relevantes no contexto 

da discussão desencadeada na primeira fase de debates sobre a reforma política na Câmara dos 

Deputados. Temos a opinião dos representados, dos representantes e de atores peritos, ou seja, 

uma amostra das principais vozes da sociedade envolvidas no debate. Trata-se de entender a 

política como campo de relações e de alianças, como define Hannah Arendt, a partir dos nexos ou 
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limites estabelecidos pela legislação (nomos x lex), com base em um processo de negociação que 

envolve a exposição de opiniões e o uso público de argumentos. 
 

3 METODOLOGIA DO ESTUDO  

A pesquisa segue a tendência das chamadas “metodologias integradas e complexas”, ou 

seja, que combina diferentes procedimentos e técnicas de coleta e tratamento analítico de dados 

de forma a considerar pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa complementares e não 

excludentes (Wolf 1995). Segundo essa concepção, o estudo foi realizado com base em três 

técnicas de pesquisa interrelacionadas e complementares, formando uma triangulação 

metodológica, conforme propõe Goldenberg (2001).  

A primeira, a pesquisa documental, compreendeu o exame de documentos institucionais, 

sob a perspectiva da coleta de dados objetivos e também de avaliação qualitativa, com objetivo 

de coletar dados e informações para fazer a sistematização dos dados. Nessa etapa, o propósito 

foi compilar as informações documentais dispersas em relatórios e discursos parlamentares sobre 

o assunto, a fim de selecionar os eixos temáticos mais relevantes para a coleta de dados na 

sondagem com a população. 

 A segunda consistiu na técnica de survey, com aplicação de questionário com 

amostragem nacional de 1.073 informantes. Os dados expressam a opinião da população das 

cinco regiões geográficas brasileiras e apresentam em linhas gerais, as tendências mais 

expressivas da opinião dos cidadãos ouvidos durante a sondagem. A coleta de dados foi realizada 

por telefone, por meio de questionário estruturado, com perguntas fechadas, no período de 25 de 

maio a 30 de junho de 2011 pelo Disque-Câmara (0800 619 619), serviço telefônico gratuito 

oferecido à população pela Câmara dos Deputados. Os parâmetros quantitativos da amostra 

foram definidos de acordo com a distribuição populacional nas cinco regiões geográficas 

brasileiras, conforme dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de modo a contemplar uma amostragem equilibrada da população, segundo o perfil 

demográfico de cada região. 

Por fim, a terceira etapa, que consistiu na coleta de informações por meio de 

pronunciamentos das lideranças partidárias e dos especialistas durante eventos relacionados à 

revisão do sistema eleitoral no âmbito da Reforma Política. 
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4 OPINIÃO POPULAR 

 Os dados apresentados a seguir se referem à sondagem de opinião com a população, 

conforme já foi mencionado anteriormente.  Antes da apresentação dos dados relativos às 

respostas da sondagem de opinião, é oportuna uma síntese com as informações básicas sobre o 

per

fil 

dos 

res

pon

den

tes, com as seguintes variáveis: região, gênero e escolaridade. Quanto à distribuição regional, 

temos: Sudeste (43,52%), Nordeste (28,98%), Sul (13,89%), Centro-Oeste (8,67%) e Norte 

(8,67%), o que também reflete a densidade populacional e, consequentemente, do eleitorado.  Em 

termos de gênero, 69,80 são do sexo masculino e 30,20 feminino.  Quanto à escolaridade, a 

situação é a seguinte: ensino médio (48,92%), superior (33,83%), ensino fundamental (16,95%). 

 

4.1 Apresentação dos dados 

A descrição dos dados será feita de acordo com a sequência dos itens do questionário 

aplicado.  

4.1.1 Financiamento público de campanha 

Perguntados se concordavam com a proposta em discussão que prevê o financiamento 

público exclusivo para as campanhas eleitorais, os dados gerais indicam predomínio da resposta 

não, com 57,50%, seguido do sim (37,28%) e de 5,22% que não souberam opinar. A tendência ao 

se mantém também com a tabulação das respostas segundo a variável região dos respondentes, 

como mostra o Quadro 1, com o maior percentual na Região Sul. 

 
QUADRO 1: RESPOSTAS SEGUNDO A REGIÃO  

 

 

 

 

RESPOSTAS  REGIÃO 

  Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Sim 3 37,63% 1 38,26% 2 41,51% 1 36,83% 5 34,90% 

Não 5 55,91% 1 55,31% 3 56,60% 2 58,24% 9 61,07% 

Não sabe opinar 6 6,45% 2 6,43% 1 1,89% 2 4,93% 6 4,03% 

TOTAL 9 100  3 100  5 100  4 100  1 100  
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A rejeição à proposta de financiamento público das campanhas eleitorais também se 

mantém com as respostas segmentadas conforme a variável escolaridade, como mostra o Quadro 

2, com maiores percentuais entre os respondestes com ensino médio e superior. 

 

4.1.2  Concorda com o Financiamento Público? - Escolaridade 

  
QUADRO 2: RESPOSTAS SEGUNDO A ESCOLARIDADE 

 
 

 RESPOSTAS ESCOLARIDADE 

  
  

Até 8ª Série Ensino Médio Superior 

Sim  39,56%  36,17%  37,74% 

Não  52,75%  58,71%  58,13% 

Não sabe opinar  7,69%  5,11%  4,13% 

Total          

 
 

4.1.3 Voto em lista fechada 

Indagados se concordavam com a proposta de voto em lista preparada pelos partidos 

políticos, os cidadãos consultados responderam não (67,38%); sim (28,80%); 2,98% não 

souberam opinar e 0,84% afirmaram não saber como a lista funciona. Ao se considerar a variável 

região, como se observa no Quadro 3, a tendência se mantém na maioria das regiões, com 

percentuais acima dos 60% e de 71% no caso do Sul. 

 
 

QUADRO 3:  LISTA FECHADA – RESPOSTAS SEGUNDO A REGIÃO 
 
 RESPOSTAS REGIÃO 

  Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Sim  25,81%  32,48%  30,19%  27,84%  25,50% 

Não  68,82%  63,34%  66,04%  68,74%  71,14% 

Não sabe opinar  5,38%  3,86%  1,89%  2,57%  2,01% 
Não sabe como funciona 
a lista fechada  0,00%  0,32%  3,77%  0,86%  1,34% 

Total   100  100  100  100  100 
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A mesma tendência à rejeição se repete no cômputo dos dados relacionados à variável 

escolaridade, como se observa no Quadro 3, com curva ascendente à medida que se eleva o grau 

de instrução dos respondentes, variando de 59,34% para o ensino fundamental a 70,25% para o 

nível superior. 

 
QUADRO 4: CONCORDA COM A LISTA FECHADA? - ESCOLARIDADE  

 
 RESPOSTAS ESCOLARIDADE 

  
Até 8º Série Ensino Médio Superior 

Sim  34,62%  28,22%  26,72% 

Não  59,34%  68,18%  70,25% 

Não sabe opinar  5,49%  2,65%  2,20% 

Não sabe como funciona a lista fechada  0,55%  0,95%  0,83% 

   100  100   100 

 
 

4.2.4 Coligações partidárias 

Questionados se concordavam com a transferência de votos entre candidatos de partidos 

diferentes dentro de uma coligação, na tabulação geral, os dados indicaram 75,02 para a resposta 

não; 22,74% para o sim; e 2,24 para os que não souberam opinar. Esse percentual de rejeição 

também se mantém constante 1uando se observa a variável região (Quadro 5). 

 

 

 

 
QUADRO 5: COLIGAÇÕES – RESPOSTAS SEGUNDO A REGIÃO 

 

 RESPOSTAS REGIÃO 

  Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Sim  22,58%  25,40%  26,42%  21,84%  18,79% 

Não  76,34%  72,67%  73,58%  75,59%  77,85% 

Não sabe opinar  1,08%  1,93%    2,57%  3,36% 
Não sabe como funciona a 
lista fechada  0  0  0  0  0 

Total   100   100   100   100  100  
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Ao se considerar a variável escolaridade, a escala de rejeição da proposta é crescente, ou 

seja, quanto maior a instrução do cidadão, maior o percentual de rejeição (Quadro 6). 

 
QUADRO 6: COLIGAÇÕES? - RESPOSTAS SEGUNDO A ESCOLARIDADE 

 RESPOSTAS ESCOLARIDADE 
  
  

Até 8ª Série Ensino Médio Superior 

Sim  29,67%  24,81%  16,25% 

Não  65,38%  72,73%  83,20% 

Não sabe opinar  4,95%  2,46%  0,55% 

Total          
 

Em suma, o que se observa que há mais convergências de opinião do que divergências, 

pelo menos no que se refere ao cruzamento das variáveis consideradas (região e escolaridade). 

Antes de aplicação da sondagem imaginava-se que tais variáveis seriam as mais relevantes do 

ponto de vista da expressão das diferenças de visão dos cidadãos acerca da proposta de mudanças 

no âmbito eleitoral no escopo do projeto de Reforma Política. Tal premissa se guiava pelos 

argumentos de que as diferenças regionais poderiam significar especificidades culturais, sociais e 

econômicas com eventuais reflexos nas concepções políticas dos respondentes. Da mesma forma, 

pressupunha-se que a variável escolaridade poderia ser relevante na formação da opinião política 

dos cidadãos consultados.  Entretanto, de maneira geral, não se observam grandes mudanças de 

opinião entre as regiões, com poucas exceções, em relação a todos os temas tratados pela 

pesquisa, como mostram os dados expostos acima. Portanto, trataremos a opinião da sociedade 

representada pela sondagem de forma geral, sem as diferenças que pressupúnhamos. 

Da análise da opinião da sociedade depreendemos brevemente que ela pode atuar bem 

corporativamente, sempre no sentido de preservar seus direitos de soberania e de cidadania. 

Como podemos perceber isso? Pela constatação, via respostas à sondagem, de que a população 

consultada deseja manter o controle efetivo sobre seu voto: tanto não permitindo que ele eleja 

outro candidato que não recebeu o seu voto (fim das coligações), quanto sendo contra o voto em 

lista, que lhe restringiria a possibilidade de escolher o nome específico de quem quer que a 

represente. Como o sistema partidário no Brasil não tem forte tradição ideológica, é justificável 

que a sociedade confie mais em personalidades que pensem incorporar seus anseios, pois isso lhe 
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dá maior sensação de controle sobre um processo complexo como o politico e que lhe parece 

estranho (quanto mais estranho, maior seria a necessidade de controle). Da mesma forma, a 

população sondada também não deseja ver seus direitos parecerem diminuídos ou prejudicados. 

O financiamento exclusivamente público lhes dá a sensação de possibilidade de “desvio” do 

dinheiro que lhes é reivindicado pelo Estado. Negando essa prerrogativa de usar só recursos 

públicos para campanha, está também manifestando desejo de controle sobre o dinheiro público. 

Veremos no itens a seguir, como essas posições são interpretadas e usadas pelos parlamentares.  

 
  

5. OPINIÃO DOS PARLAMENTARES 
 

Neste item, será apresentado um resumo das opiniões emitidas pelos parlamentares 

durante o processo de discussão da proposta na Câmara dos Deputados. Para isso, foram 

analisados 4574 textos produzidos durante o período pela Agência Câmara e 236 publicados pelo 

Jornal da Câmara. Tal procedimento teve como principal objetivo assegurar a expressividade 

política do debate, sem necessariamente se pautar por critérios quantitativos. Numa segunda 

etapa foram selecionados os textos de maior densidade argumentativa para a análise propriamente 

dita, a fim de eliminar as matérias excessivamente redundantes ou que não apresentavam teor 

opinativo e avaliativo. Para a montagem deste panorama, foram privilegiados os parlamentares 

que efetivamente participaram das discussões na Comissão Especial que debateu o tema durante 

o ano de 2011 e que foram entrevistados/ouvidos pelos meios de comunicação da Casa. 

Presume-se que a repercussão nos veículos de mídia indique uma postura ativa do deputado sobre 

o tema, uma vez que ele acabou virando fonte dos jornalistas para o assunto. A opção pelas 

matérias se justifica por duas razões. A primeira é a abrangência do escopo do debate, visto que 

os veículos institucionais são obrigados a divulgá-los em sua amplitude e com a pluralidade de 

vozes e atores institucionais (partidos, líderes, etc.). A segunda diz respeito ao potencial de 

síntese dos textos, ou seja, uma única matéria reflete um panorama sucinto do clima de discussão 

de uma semana ou de um mês, por exemplo. 

No âmbito da opinião parlamentar, são variadas as posições em relação às mudanças no 

sistema eleitoral. Contudo, entre as opiniões majoritárias prevalecem três temas: financiamento 

público de campanha, coligações partidárias e sistema eleitoral. 



17 
 

A defesa do financiamento público de campanha apoia-se na justificativa de que tal 

procedimento promoverá a igualdade de condições entre os candidatos, com a redução do valor 

das campanhas, e evitará práticas de corrupção eleitoral, como “caixa dois”. Grande parte dos 

parlamentares que se manifestaram durante os debates defenderam a exclusividade de 

financiamento público. Essa se manteve como a opção preferencial dos líderes do PT, DEM e 

PCdoB durante o trabalho da comissão especial que analisou o tema. Já o PPS defendeu que o 

financiamento fosse feito de duas formas: com recursos públicos e com doações de pessoas 

físicas, evitando o financiamento de candidatos por empresas, como ocorre hoje. Os demais 

partidos não expressaram opinião sobre o assunto no período analisado. 

O relator da proposta, deputado Henrique Fontana (PT-RS), foi um dos parlamentares 

mais ativos no período, obviamente por conta de suas atribuições institucionais. Ele foi veemente 

na defesa do financiamento público para permitir a renovação política e a entrada de setores mais 

pobres da população na política. Em entrevista à Agência Câmara, ele criticou o atual modelo: 

“isto é uma verdadeira corrida do ouro, onde as ideias valem menos, as opiniões valem menos, e 

a capacidade de arrecadar vale mais”4.  

Como vimos no item anterior, a sociedade se manifestou contra o financiamento público 

exclusivo, supostamente por achar que seus custos em impostos aumentará ou que seriam 

retirados recursos orçamentários da área social. Mas, para o relator, que já estava decidido a 

manter sua posição favorável, a sociedade se manifestou contrariamente por desconhecimento de 

como o instituto funcionaria na prática5. 

A defesa do fim das coligações para cargos proporcionais, para evitar a transferência de 

votos entre legendas partidárias, é outro tema que mobiliza os deputados. Nessa opção, haveria a 

possibilidade de formação de federações partidárias por um período mínimo de três anos. A 

totalidade dos parlamentares que se manifestaram durante os debates defendeu o fim das 

coligações, argumentando que isso respeitaria a vontade dos eleitores ao depositarem seus votos 

nas urnas. O argumento principal é que o eleitor vota em um candidato de um determinado 

partido e não quer ver eleitos candidatos de outras agremiações em consequência do grande 

número de votos que o seu escolhido alcançou. O líder Duarte Nogueira (PSDB-SP), por 

                                                             
4 “Lideranças partidárias defendem relatório sobre reforma política”. Publicado em Agência Câmara, 04/10/2011, 
17:03. 
5 Opinião manifesta em matéria veiculada pela Agência Câmara, de 17/08/2011, disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/201215-PESQUISA-COM-DISQUE-CAMARA-REVELA-
PREFERENCIAS-SOBRE-REFORMA-POLITICA.html 
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exemplo, acredita que o fim das coligações é “um passo importante” para “evitar essa história de 

o eleitor votar em um e eleger outro”6. 

Neste ponto, parlamentares e sociedade convergiram: ambos são a favor do fim das 

coligações. Mas talvez por motivos diferentes: a sociedade porque não quer ver seu voto 

elegendo o candidato em que não votou; e os deputados, ainda que digam que o motivo é o 

mesmo, por terem a chance de saírem prejudicados em seus próprios partidos, pois têm de 

concorrer também com candidatos de outros no âmbito da mesma coligação, ou seja, se o 

potencial de uma coligação de eleger seus candidatos é grande, a fila também aumenta na mesma 

proporção.  

Em relação ao terceiro assunto, o sistema eleitoral propriamente dito, vários líderes 

partidários, entre eles o relator da proposta na comissão especial, defendem um sistema misto de 

lista pré-ordenada, de modo a assegurar ao eleitor o direito de votar em um candidato e em uma 

legenda. Entretanto, esta opinião do relator foi manifestada somente na revisão do seu relatório, 

pois inicialmente sua posição era a favor do uso exclusivo de lista fechada. 

Para Henrique Fontana, por exemplo, a lista pré-ordenada deve permitir o controle dos 

recursos públicos investidos nas campanhas e a democratização da escolha dos candidatos pelos 

partidos. “Queremos terminar com a cláusula de barreira econômica. Não podemos permitir que 

um cidadão [que tenha menos recursos] tenha peso político menor na democracia brasileira do 

que aquele que tem milhões”, destacou em entrevista à Agência Câmara7, após um dos debates na 

comissão especial.  

Segundo a proposta do relator, o voto seria duplo, no candidato e no partido de 

preferência do cidadão. Líderes do PT, DEM, PCdoB iniciaram o debate defendendo 

simplesmente a lista pré-ordenada, mas a alternativa de um sistema misto foi incluída depois que 

a proposta gerou polêmica entre os parlamentares. À essa alternativa somou-se o líder do PPS, 

que no início das manifestações defendia o voto distrital misto, isto é, uma parte dos deputados 

seriam eleitos de forma majoritária nos distritos, enquanto outra continuaria se elegendo de forma 

proporcional dentro dos estados. 

Entretanto, durante os debates, o PMDB, partido de maior bancada na Câmara dos 

Deputados8, sugeriu que uma parte dos deputados federais seja eleita pelo sistema proporcional 

                                                             
6 Jornal da Câmara, 23 de agosto de 2011, Ano 13, nº 2661. 
7 Idem, ibidem. 
8 No Brasil, o número de cadeiras na Câmara dos Deputados é o critério usado para distribuição dos recursos do 
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de lista fechada, pré-ordenada pelos partidos, com financiamento público, enquanto a outra 

metade seria eleita com financiamento privado segundo as regras do chamado “distritão”.  Nesse 

sistema, a eleição dos deputados passaria a ser majoritária dentro de um distrito equivalente ao 

Estado (por conta da extensão geográfica, o aumentativo foi aplicado ao distrito). Segundo o líder 

da agremiação, a alternativa de um sistema “híbrido” representaria o maior avanço na discussão, 

pois seria uma proposta possível de ser aprovada pela maioria. Opinião contrária à proposta foi 

expressa pelo líder do PT, Paulo Teixeira (SP). Para ele, o distritão “acentua o personalismo, 

enfraquece os partidos e aumenta a força do poder econômico nas eleições”9. 

Com o andamento dos debates, o DEM posicionou-se contra o financiamento público 

caso o sistema misto fosse mantido. Segundo um dos líderes da legenda, permitir o voto em 

candidatos individuais dificultaria o controle do repasse dos recursos públicos e acabaria 

resultando em corrupção eleitoral e compra de votos. Um deputado do PSDB também se 

manifestou contrário ao sistema misto que, segundo ele, “duplicaria o nível de dificuldade para 

um candidato se eleger”, além de distanciar o eleitor do representante. Houve quem defendesse, 

contudo, o voto proporcional de lista aberta conjuntamente com o financiamento público das 

campanhas. 

O único partido que não apoiou o financiamento público de campanha durante todo o 

debate foi o PSDB, provavelmente por também ter se manifestado contrariamente ao voto em 

lista pré-ordenada. O argumento de que o financiamento público serviria para impedir que o 

poder econômico influencie o resultado das eleições não modificou a decisão do partido. Apesar 

de discordar nesses dois pontos principais, o PSDB também apoiou o fim das coligações 

partidárias. 

Entre os demais temas mencionados pelos parlamentares durante o debate, o sistema de 

cotas para mulheres e para negros foi um dos principais. Assunto de, pelo menos, duas audiências 

públicas da comissão especial, as cotas, ou a obrigação dos partidos de apresentarem candidatos 

negros e candidatas, são vistas como uma estratégia para ampliar a participação desses grupos na 

política e, consequentemente, melhorar a representação política no Brasil. 

A possibilidade de candidaturas avulsas, isto é, candidatos que não estejam filiados a 

nenhum partido, também mereceu atenção dos deputados. Prática comum em outros países, a 

proposta chegou a ser debatida, mas não foi aceita pela maioria porque contraria o princípio de 
                                                                                                                                                                                                     
Fundo Partidário e para a distribuição do tempo de televisão no Horário Eleitoral Gratuito. 
9 “Líderes preferem lista fechada a proposta de ‘distritão’”. Publicado em Agência Câmara, 01/03/2011, 18:32. 
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fortalecimento das legendas, presente no resto da discussão. Alguns deputados chegaram a 

sugerir que o candidato avulso tivesse que apresentar apoio considerável da sociedade civil, mas 

para a maioria dos deputados essa possibilidade só enfraqueceria ainda mais as legendas. 

Um assunto que também entrou no debate foi a unificação da data das eleições no Brasil, 

que hoje acontecem a cada dois anos. A maioria dos parlamentares concordou com a realização 

das eleições para todos os cargos dos diferentes níveis federativos (União, estados e municípios) 

numa mesma data.  

A defesa do “voto distrital”, nome dado entre os deputados para o sistema majoritário 

pelo qual cada distrito elege apenas um representante para o Legislativo, também dividiu 

opiniões. Ainda que a maioria dos parlamentares não tenha optado por ela, a alternativa foi 

veementemente defendida por alguns. Os argumentos seriam a simplificação do sistema (a 

eleição para todos os cargos seria majoritária) e a maior identificação entre representantes e 

representados, a exemplo do que ocorre em outros países. Segundo os defensores desta proposta, 

o eleitor tem melhores condições de identificar o seu representante no sistema distrital. Para os 

críticos, contudo, esse tipo de eleição reduz as chances de representação das minorias políticas. 

Como vimos no item referente à posição de parcela da sociedade, a tendência é ser contra 

o voto em lista, já que, como lembrou o cientista político Jairo Nicolau, em entrevista à Agência 

Câmara10 , “a cultura de escolher indivíduos, em detrimento de partidos, remonta ao Império”. 

Ou seja, a sociedade parece não querer abrir mão de escolher “pessoalmente” seu candidato, o 

que se justifica, como ressaltamos no item anterior, pela pouca tradição de partidos fortes no 

Brasil, em contraste, por exemplo, com os partidos europeus. 

O interessante, neste caso, foi o posicionamento do relator, quando questionado, em 

entrevista11, sobre o que pensava da opinião manifestada pela sociedade via sondagem. Segundo 

ele, o relatório, que inicialmente previa somente o voto em lista pré-ordenada, seria modificado 

para se adequar à cultura nacional: “O brasileiro está muito acostumado a votar em seu deputado, 

por isso vou apresentar a proposta de um sistema misto, que fortalece o voto do eleitor, pois além 

de escolher o deputado, ele vai poder escolher também um programa, um projeto político, que vai 

                                                             
10 Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/201215-PESQUISA-COM-DISQUE-CAMARA-REVELA-
PREFERENCIAS-SOBRE-REFORMA-POLITICA.html 
11 Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/201215-PESQUISA-COM-DISQUE-CAMARA-REVELA-
PREFERENCIAS-SOBRE-REFORMA-POLITICA.html 
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ser definido por uma lista de candidatos”. Entretanto, a opção por um sistema misto, tendo em 

vista as reuniões da comissão, se deu para compor o interesse dos partidos que se manifestaram 

contra por, de maneira geral, saírem prejudicados com o fim do voto personalista.  

Mais interessante é que o argumento do relator em relação à sociedade muda conforme 

sua necessidade de defesa do relatório. Como não quer abrir mão do financiamento público, 

argumenta que a sociedade desconhece como o sistema funcionaria (o que, de fato, pode 

acontecer). Como teve de mudar seu relatório para atender a interesses políticos – e, com isso, 

aumentar a chance de aprovação do seu relatório -, o voto misto vem servir à cultura nacional, ou 

seja, neste caso a sociedade entende. O que percebemos aqui é uma estratégia de legitimidade 

política, via apoio popular. Como veremos mais adiante, na comparação com a opinião dos 

especialistas, a estratégia será usar, quando necessário, a opinião de um cientista como argumento 

de autoridade, o que, consequentemente, conferirá credibilidade e legitimidade. Com isso, 

resumimos que a estratégia política é sempre buscar legitimidade, seja no nível quantitativo (pela 

sociedade), seja pelo nível qualitativo (via opinião de especialistas). 

Convém ressaltar ainda que o escopo do debate parlamentar contemplou uma variedade 

maior de assuntos. Mesmo que não sejam objeto da análise, seriam aqui mencionados apenas a 

título de contextualização. Entre os demais temas mencionados pelos parlamentares durante o 

debate, o sistema de cotas para mulheres e para negros foi um dos principais. Assunto de, pelo 

menos, duas audiências públicas da comissão especial, as cotas, ou a obrigação dos partidos de 

apresentarem candidatos negros e candidatas, são vistas como uma estratégia para ampliar a 

participação desses grupos na política e, consequentemente, melhorar a representação política no 

Brasil. 

A possibilidade de candidaturas avulsas, isto é, candidatos que não estejam filiados a 

nenhum partido, também mereceu atenção dos deputados. Prática comum em outros países, a 

proposta chegou a ser debatida, mas não foi aceita pela maioria porque contraria o princípio de 

fortalecimento das legendas, presente no resto da discussão. Alguns deputados chegaram a 

sugerir que o candidato avulso tivesse que apresentar apoio considerável da sociedade civil, mas 

para a maioria dos deputados essa possibilidade só enfraqueceria ainda mais as legendas. 

Um assunto que também entrou no debate foi a unificação da data das eleições no Brasil, 

que hoje acontecem a cada dois anos. A maioria dos parlamentares concordou com a realização 
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das eleições para todos os cargos dos diferentes níveis federativos (União, estados e municípios) 

numa mesma data.  

 

6. OPINIÃO DOS ESPECIALISTAS 
 

Além de reuniões temáticas com participação exclusiva de parlamentares (elas ocorreram 

mais no início do funcionamento da comissão especial), foram realizadas audiências públicas 

também com especialistas. No caso do sistema eleitoral como um todo, foco deste artigo, foram 

ouvidos especificamente três cientistas políticos, no dia 12 de maio de 2011: Fabiano Santos 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro), Jairo Nicolau (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro) e Cláudio Couto (Fundação Getúlio Vargas). Mas outros dois cientistas também foram 

convidados a falar sobre o tema em outra reunião da comissão, e serão aqui também 

considerados: David Fleischer (Universidade de Brasília) e Eduardo Graeff (consultor 

independente). Portanto, um total de cinco depoimentos e análises sobre o tema. A fonte dos 

depoimentos são as notas taquigráficas das reuniões12 e matérias da Agência Câmara.   

Antes de adentrar nos detalhes do tema, é necessário ressaltar a posição de alguns 

cientistas políticos quanto à necessidade de se fazer uma reforma, pois, na opinião de alguns 

deles, o sistema eleitoral brasileiro funciona bem, de maneira geral, necessitando apenas de 

alguns ajustes. “Nosso sistema eleitoral é o melhor do mundo, mas temos como melhorar”, 

enfatizou o cientista político Fabiano Santos. Ele chamou atenção para o fato de que qualquer 

reforma política não será jamais neutra, ou seja, sempre será uma proposta de “redistribuição de 

poder”. Com isso, o cientista político trouxe à tona o que move o debate parlamentar citado 

acima: manutenção da força e da situação partidária, com vistas à conexão eleitoral e poder de 

barganha no presidencialismo de coalizão. No cálculo de cada líder partidário em relação à 

reforma está, portanto, a situação de poder de seu partido tanto internamente (para eleições), 

quanto externamente (situação junto ao Governo). 

Passando agora à análise dos principais pontos, um dos temas mais polêmicos da reforma, 

o financiamento público, tem entre os cientistas políticos posição diferente da maioria 

apresentada pelos parlamentares, para quem isso seria uma solução moralizadora e contentora dos 

gastos em campanha, além de preventiva do “caixa dois”. Os especialistas, por sua vez, alertaram 
                                                             
12 Todas as notas taquigráficas das reuniões da reforma política podem ser pesquisadas no link 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/reforma
-politica/controle-tramitacao-e-notas-taquigraficas. 
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para o fato de o financiamento exclusivamente público não produzir os resultados esperados 

pelos parlamentares. Jairo Nicolau e Eduardo Graeff defenderam uma espécie de financiamento 

misto. Nicolau explicou que seria mais eficaz banir o financiamento por pessoa jurídica, fixando 

um teto para doações, aliando-se a isso uma fiscalização mais rigorosa, por sorteio, além de uma 

melhoria na prestação de contas. Graeff e Fleisher também argumentaram a favor da doação de 

pessoas físicas, como forma de não restringir a militância individual, ainda que com limite de 

contribuição, assim como defendeu Nicolau. O único partido a defender a mesma ideia foi o PPS. 

Aqui é interessante ressaltar que, após esta reunião, os partidos DEM, PDT e PPS convidaram 

Nicolau para reuniões internas a fim de entender os meandros da reforma, ou seja, em busca do 

que chamamos argumento perito para suas argumentações. Com isso, entendemos que os partidos 

e seus parlamentares buscam na área acadêmica um argumento de autoridade para despolitizar 

(no sentido partidário) um pouco o tema, ou seja, para dar mais credibilidade ao hoje 

desacreditado discurso político. Trata-se de uma tentativa com nuances de opinião alargada, 

conforme defendem Kant e Hannah Arendt, embora com fins estratégicos, como explica 

Habermas. 

Em relação ao sistema eleitoral, as propostas variaram um pouco, mas há praticamente 

consenso de que a proposta do “distritão”, defendido pelo PMDB, não deve ser minimamente 

considerada. Graeff foi o único a defender a adoção de um sistema distrital puro, por acreditar 

que a população iria finalmente lembrar do deputado em que votou, já que ele necessariamente 

teria de representar o distrito (menor que um estado) do eleitor. Ele inclusive desencadeou um 

movimento, que tomou as redes sociais, intitulado Eu voto distrital. Contudo, a repercussão foi 

episódica, sem desdobramentos políticos de maior densidade. 

Menos radicais, Claudio Couto David Fleisher argumentaram a favor de um sistema 

distrital misto, como o alemão, com parte eleita pelo distrito e parte pelo voto proporcional. Com 

isso, defenderam parcialmente o uso da lista fechada, tal como proposto inicialmente no relatório 

do Deputado Henrique Fontana. Couto acha que já há uma oligarquização – argumento dos 

contrários à lista - dentro dos partidos, só que de outra forma, como na divisão dos recursos a 

serem usados pelos candidatos nas campanhas. O sistema distrital, na opinião dele, aumentaria a 

accountability, argumento semelhante ao de Graeff na defesa do sistema distrital puro. 

Jairo Nicolau, um defensor do sistema proporcional, sugeriu um sistema de lista flexível, 

não distrital, com uso de divisores para alocação das cadeiras. Na lista flexível, como explica 
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Nicolau, os partidos hierarquizariam as suas preferências, sem tirar dos eleitores a capacidade de 

votar em nomes de sua preferência. Ou seja, os partidos poderiam apresentar uma lista 

pré-ordenada de candidatos e o eleitor escolheria se vota na legenda ou em um nome específico 

da lista. Com isso, o cientista político acha que se consegue fortalecer os partidos, como se espera 

com a lista fechada, ao mesmo tempo em que se dá ao eleitor a chance de votar no nome de sua 

preferência, uma tradição eleitoral no Brasil. Fabiano Santos concordou com a sugestão de 

Nicolau, manifestando-se claramente contra o uso exclusivo da lista fechada. Para ele, a lista 

pode inclusive ser considerada uma opção menos democrática. 

Como vimos brevemente na análise da opinião dos parlamentares, o relatório inicial 

previa o uso exclusive da lista fechada, sem direito a voto em nomes específicos. Esta era a 

proposta do relator, do PT, partido do Governo, a quem parte da oposição acusa de defender a 

lista por se favorecer dela. Com a rejeição da proposta por muitos parlamentares o relator buscou 

uma solução intermediária, que acata o modelo de lista flexível sugerido por Nicolau, também 

com uso de divisores. Desta forma, atenderia tanto aos partidos que se beneficiariam da lista 

(como DEM e PCdoB), quanto aos que sobrevivem por conta de nomes fortes na legenda (o voto 

personalista, como quer o PMDB). Aqui o relator  utiliza a estratégia política de buscar consenso 

entre os partidos divergentes visando a aprovação do seu relatório, baseando-se em um 

argumento de autoridade do mundo acadêmico. Interessante ressaltar, neste ponto, que o 

deputado relator constroi seu relatório com uma equipe de consultores, os quais têm contato com 

vários dos cientistas políticos mencionados, ou seja, que também fazem a ponte entre o universo 

da política e o mundo acadêmico, subsidiando o primeiro através do segundo. O uso retórico do 

argumento de autoridade acadêmica traz legitimidade e aumenta a eficácia do discurso político. 

Os discursos político e acadêmico convergiram em um único ponto: o fim das coligações 

proporcionais. Assim como os parlamentares, todos os cientistas políticos concordaram que as 

coligações, da forma como funcionam hoje, distorcem o sistema proporcional. Isso porque, como 

explicou Santos na reunião da comissão, o sistema proporcional visa a dar aos partidos “peso 

parlamentar correspondente ao seu desempenho eleitoral”. Quando um voto dado a um partido na 

verdade elege um candidato de outro, essa correspondência fica prejudicada. 

A análise dos depoimentos dos cientistas políticos nos permite chegar, então, à seguinte 

conclusão: na competição pelos argumentos políticos, no âmbito de um debate polarizado, o uso 

dos argumentos acadêmicos é feito para reforçar, para conferir vantagem a um argumento 
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político em relação a outro. Como podemos perceber isso? No caso do financiamento público, 

praticamente não houve defesa dos cientistas na modalidade exclusiva, mas como a maioria dos 

partidos o apoiou, a visão acadêmica aqui foi desprezada. No caso do sistema eleitoral, três 

cientistas (mais da metade) defenderam alguma modalidade de voto distrital (puro ou misto), mas 

como o debate parlamentar não enfatizava essa modalidade, com exceção do PMDB, que 

defendia o “distritão”, não houve aproveitamento do discurso acadêmico também neste ponto. O 

debate parlamentar se deu em torno do uso exclusivo da lista fechada ou não, dentro do sistema 

proporcional, o que justificaria o uso da posição de Nicolau para defesa da lista flexível. 

Finalmente, no caso das coligações, como há consenso dos parlamentares, a posição dos 

cientistas somente corrobora o que já vinha sendo manifesto pelos deputados. 

Não nos cabe analisar aqui a convergência ou não entre a opinião dos especialistas e da 

sociedade, já que eles não são os representantes eleitos dela e nem seu pensamento é base para o 

argumento deles, a não ser quando representa já uma cultura formada, como o caso do voto em 

nomes específicos. Os argumentos para não defender o uso do financiamento exclusivo de 

campanha, por exemplo, são diferentes nos dois campos: enquanto a sociedade o rejeita por temer 

perder mais dinheiro para o Estado, os cientistas políticos o rejeitam por considerar que ele não 

atinge o objetivo de conter o “caixa dois” e a corrupção impede pessoas físicas de participar mais 

ativamente do processo político. Todos concordam, entretanto, nos três campos pesquisados, em 

acabar com a coligações nas eleições proporcionais pelo mesmo motivo:  não agrada ao eleitor a 

ideia de que  seu voto poderá eleger um candidato em que não votaria voluntariamente.  

Hannah Arendt (2009, p. 153) resume bem o que tratamos aqui sobre a estratégia de 

defesa política adotada, ao argumentar que, politicamente, os interesses apenas têm importância 

como interesses de grupo. E para a purificação de tais interesses de grupo “parece ser suficiente 

que eles sejam representados de tal maneira que seu caráter parcial seja resguardado sob todas as 

condições, mesmo sob a condição de que o interesse de um grupo aconteça de ser o interesse da 

maioria".  

 

 

 

 7 CONCLUSÕES 
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A análise dos dados mostra que existem dissonâncias entre a opinião dos eleitores e a 

visão dos parlamentares, principalmente acerca da proposta de financiamento público exclusivo 

das campanhas eleitorais. A sondagem ouviu 1.073 eleitores, dos quais 57,5% não concordam 

com o financiamento com recursos públicos; 67,4% são contrários ao sistema de voto em lista 

fechada; e 75% discordam do atual sistema de coligações, em que votos para um determinado 

candidato podem ajudar a eleger terceiros de outra legenda. Como foi ressaltado no item referente 

à análise dos eleitores, as opiniões revelaram anseio de controle sobre as possibilidades de 

escolha do eleitor (fim das coligações e voto em pessoas) e sobre a destinação dinheiro público 

(rejeição ao financiamento público). 

No âmbito da opinião parlamentar são variadas as posições em relação às mudanças no 

sistema eleitoral. Entre as visões majoritárias prevalecem três argumentos. O primeiro consiste na 

defesa do financiamento público de campanha, com a justificativa de que tal procedimento 

promoverá a igualdade de condições entre os candidatos, com a redução do valor das campanhas, 

e evitará práticas de corrupção eleitoral, como “caixa dois”. O segundo defende o fim das 

coligações para cargos proporcionais, com a possibilidade de formação de federações partidárias 

por um período mínimo de três anos. O terceiro defende um sistema misto de lista pré-ordenada, 

de modo a assegurar ao eleitor o direito de votar em um candidato e em uma legenda. Assim, o 

voto seria duplo, isto é, no candidato e no partido de preferência do cidadão. Para os 

parlamentares a dissonância entre a opinião pública e as propostas defendidas pelos partidos 

majoritários e suas lideranças se devem ao desconhecimento da população sobre o funcionamento 

da atual forma de financiamento. Mas, como assinalamos anteriormente, para defender o sistema 

misto, o relator argumenta que é o que a sociedade quer e, neste ponto, admite que ela conhece o 

tema. Nas coligações, também. 

Entre os cientistas políticos especializados no assunto prevalecem argumentos racionais 

em defesa da participação e da democracia. Eles também chamam atenção sobre o  significado 

político da reforma, aspecto que também está ligado aos argumentos dos parlamentares. Um 

exemplo é  nova divisão de poder entre os partidos, daí ser tão polêmica e de difícil consenso e 

aprovação. Quanto ao financiamento público, os especialistas argumentam que a resistência da 

população em aderir à proposta resulta da visão dominante no senso comum de que a medida 

retira recursos da área social (saúde, educação e segurança pública) para financiar campanhas. 

Para a maioria deles, deveria ser permitida a doação de pessoas físicas, como forma de lhes 
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garantir o direito democrático à participação política. Sobre as coligações e a lista fechada, os 

especialistas avaliam que a rejeição dos eleitores às propostas em debate pelos parlamentares se 

deve à cultura do voto que se estabeleceu no Brasil, desde o Império, com a primazia da escolha 

de candidatos em detrimento de partidos. E, neste sentido, há incorporação do argumento da 

sociedade quando se entra no campo da cultura política: a maior parte dos especialistas defende a 

chance de escolha pessoal dos candidatos como parte da cultura política brasileira. 

A preocupação maior dos eleitores está associada à liberdade de escolha dos 

representantes nominalmente, independentemente dos partidos, além do controle sobre a 

aplicação dos recursos públicos nas campanhas eleitorais, talvez como forma de evitar corrupção. 

Os parlamentares manifestam-se como atores envolvidos no processo e autointeressados nas 

mudanças no arranjo eleitoral, cujo foco é negociar formas de capitalização política para 

assegurar meios e estratégias para facilitar a conquista dos pleitos. Os cientistas políticos, por sua 

vez, comportam-se como atores peritos e enfatizam o conteúdo analítico de suas avaliações, 

embora nem sempre haja interesse direto para o eleitor nas análises dos especialistas. Para os 

parlamentares, contudo, a expertise dos especialistas é relevante, pois o conhecimento pode ser 

capitalizado sob a forma de argumento racional.  

Ao comentarem a sondagem de opinião realizada pela Câmara, alguns líderes partidários 

destacaram que as considerações da população estavam de acordo com a opinião da maioria dos 

deputados. Conforme vimos nos itens 4 e 5, isso não foi demonstrado pelos dados da pesquisa e 

nem pelo conjunto da opinião dos parlamentares nos veículos de mídia durante o processo de 

discussão da proposta pela comissão especial. Será que os líderes, simplesmente, dissimularam 

suas opiniões em função da evidência da dissonância ou enganaram-se ao identificarem uma 

similaridade de opiniões entre os dois segmentos? Ou a opinião expressa pelos parlamentares que 

representavam as legendas não correspondia à totalidade das opiniões dos deputados de cada 

partido? Ou, ainda, como observa Jairo Nicolau13, em entrevista à Agência Câmara sobre a 

sondagem apresentada neste artigo, “não há lugar no mundo em que as decisões do Legislativo 

são tomadas exclusivamente segundo interesses da população”. Para o especialista, o Congresso 

Nacional “não precisa reproduzir de maneira tão direta a opinião pública” e citou como exemplo 

                                                             
13 Entrevista disponível no link 
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/201215-PESQUISA-COM-DISQUE-CAMARA-REVELA-
PREFERENCIAS-SOBRE-REFORMA-POLITICA.html 
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a criação do imposto do cheque (a extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira - CPMF), que mesmo sendo impopular foi aprovado.   

É oportuno lembrar a polêmica sobre uma declaração do presidente da comissão especial 

que analisou o tema, deputado Almeida Lima (PMDB-SE). Em reunião no dia 31 de maio de 

2011, o parlamentar afirmou que os deputados só deliberavam de acordo com seus interesses 

pessoais e, por esse motivo, estariam impedidos de decidir sobre a Reforma Política. “Eu não me 

sinto com legitimidade, porque eu não irei aqui deliberar contra os meus interesses de ordem 

pessoal. Isso é a lei da sobrevivência, que é natural, exercida pelos humanos, pelos animais e 

pelas plantas” 14 . Na ocasião, os líderes partidários e demais integrantes da comissão 

manifestaram-se com indignação a respeito da declaração, afirmando que era ofensiva, incorreta 

e inadequada. 

Entretanto, a afirmação considerada imprópria pelos demais deputados revela uma faceta 

do debate deixada de lado pelo discurso político oficial, mas que pode ter motivado opiniões 

entre os próprios parlamentares contrários à Reforma Política. A própria apresentação pelo 

partido de maior bancada de uma proposta que combina dois diferentes sistemas mostra que há 

interesses e opiniões divergentes entre os parlamentares. Em outros termos, significa que há 

diferentes formas de estabelecer a conexão eleitoral entre os deputados federais brasileiros a 

partir do atual sistema eleitoral. Obviamente, qualquer mudança afetará a forma como cada 

deputado será reeleito ou não. E, por isso, é lógico considerar que os interesses pessoais de cada 

um deles serão colocados na balança, em conjunto com os interesses partidários e também os 

interesses dos eleitores em buscar formas mais eficientes de representação.  

Essa perspectiva analítica reforça os pressupostos teóricos apresentados na primeira parte 

do texto sobre a relação entre política, legislação e opinião. Observa-se que os parlamentares 

atuam em condições privilegiadas no debate, como sujeitos do processo decisório e se utilizam da 

opinião de especialistas para legitimarem suas escolhas. Nessa perspectiva, a opinião pública é 

desqualificada e posta em segundo plano, o que contraria o princípio da alteridade política que 

deveria resultar da mentalidade alargada. Ao contrário do que defendem Kant, Arendt e 

Gadamer, os deputados, no caso aqui analisado, não parecem fazer o menor esforço hermenêutico 

para perceberem a política sob o horizonte de compreensão dos eleitores. Em vez disso, preferem 

agir com base em suas opiniões cristalizadas e nos princípios da razão instrumental. Descartam a 

                                                             
14 Jornal da Câmara, quarta-feira, 1º de junho de 2011, Ano 13, nº 2623. 
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razão crítica e se utilizam da opinião como estratégia de persuasão política. Assim, perde-se o 

potencial de reflexividade e revisibilidade das opiniões na esfera parlamentar e a política se 

desfigura de sua dimensão relacional, um dos aspectos essenciais segundo Arendt. Em suma, os 

debates parlamentares sobre a reforma política não se configuram como um espaço 

argumentativo e deliberativo, mas como um campo cristalizado de ideias e de reafirmação da 

vontade estabelecida politicamente com o apoio do voto popular, mas sem a preocupação 

posterior de manter a relação com os representados e abrir-se para suas manifestações. Cada 

partido político empenha-se nos debates apenas para demarcar suas visões, sem debate efetivo. 

A configuração cristalizada das opiniões na esfera partidária e parlamentar mostra ainda a 

primazia do princípio filosófico da lei como nomos (separação) e não lex (ligação). Nesse caso, a 

legislação é vista pelos parlamentares como um muro que estabelece os limites e a separação 

entre representantes e representados. Perde-se a dimensão de ligação, de vínculo, de diálogo e de 

reflexividade política. A reforma política almejada e defendida pelos deputados tem como 

pressuposto a manutenção da hierarquia e do status quo. Nessa perspectiva, trata-se de 

“reformar” apenas alguns procedimentos tangenciais, mas sem alterar as estruturas do atual 

sistema, apesar das críticas dos eleitores. 
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