
PARTIDOS

O crescimento do número de eleitores não encontra correspondência
no número de militantes partidários, que está em queda. Os partidos
sonham com a presença de uma militância permanente, mas
reconhecem que a dificuldade está no descrédito da classe política

MILITANCIA EM QUEDA
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e Papai Noel existis-
se, e os partidos políti-
cos pudessem fazer
dois pedidos, um de
les, certamente, sena

ganhar as eleições. O outro, pro-
vavelmente, seria ter uma
militância política que desse vida
à legenda para impulsioná-la
rumo ao poder, seja no dia-a-dia
ou nos períodos eleitorais. Mas
ter militante está cada vez mais
difícil para os partidos, tanto pelo
descrédito dos políticos quanto
pelas mudanças registradas no
País, nos últimos anos.

"O PFL não tem militância",
afirma o secretário-geral do par-
tido em Minas, Alcir Nascimento.
Ele se corrige apenas para ressal-
tar os períodos pré-eleitorais,
quando esse trabalho é retomado.
E o que poderia ser chamado de
"militância de resultados", como
sugere Nascimento, pois resume-
se num mutirão de caça aos votos.
"E uma militância mais eleitoral
mesmo", frisa o secretário-geral
do PFL mineiro, argumentando
que a atuação mais engajada, vo-
luntária e exercitada 365 dias ao
ano já não existe mais em partido
algum.

Isso não significa, no entanto,
que a militância seja um ingredi-
ente dispensável nos partidos.
"Pelo contrário", afirma Alcir
Nascimento, "só que hoje é mais
difícil mobilizar os eleitores ou
simpatizantes do partido. Se ela
existisse, no entanto, seria muito
bom", concorda Nascimento, as-
sumindo um desejo, que deve ser
de todos os que estão atuando na
administração dos partidos, de
ver renascer o trabalho voluntá-
rio dos militantes políticos.

Para o sonho se realizar, no
entanto, é preciso fazer com que
as coisas aconteçam. O Partido
Liberal (PL) tem feito isso e, ape-
sar de todas as dificuldades, tem
contabilizado algumas vitórias. O
secretário-geral da direção regio-
nal, Agostinho Silveira, explica
que o partido desenvolve um tra-
balho voltado exclusivamente
para a formação de quadros parti-
dários. Em Belo Horizonte, por
exemplo, a regional tem incenti-
vado os diretórios zonais a pro-
mover duas atividades básicas: a
primeira, de reunir grupos maio-
res para discutir problemas de
Belo Horizonte e, num segundo
momento, com grupos menores.
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formar turmas de pessoas real-
mente interessadas, para os cur-
sos de formação política.

Não é uma tarefa fácil, reco-
nhece Agostinho Silveira. O prin-
cipal motivo é a descrença da po-
pulação com os políticos. De cada
cem pessoas que discutem proble-
mas de Belo Horizonte com o PL,
pouco mais de dez se dispõem a
participar dos cursos de formação
política. Mas, na Capital, estima
o secretário-geral, o PL já tem
cerca de 3 mil militantes. Esse
mesmo trabalho se estende até as
cidades do interior do Estado, com
o mesmo objetivo de formar um
exército de militantes para o par-
tido, e o número deve estar próxi-
mo ao de Belo Horizonte. "O PL
quer uma militância política e
não eleitoral. E um trabalho de
longo prazo mesmo", observa.

Maior partido de Minas em
número de filiados, o Partido do
Movimento Democrático Brasilei-
ro (PMDB)já teve uma militância
aguerrida, quando conseguiu se
transformar na trincheira mais
avançada de combate ao regime
militar, isso nas primeiras horas
do período de transição democrá-
tica. Hoje, o partido ainda conser-
va um pouco dessa militância,
mas que será mais ou menos in-
tensa, dependendo do segmento
que estiver sendo analisado, com
o da Saúde ou da Educação, e de
mobilizações específicas. Pedro
Autran, integrante da direção re-
gional, não se arrisca, no entanto,
a estimar o número de atuantes
ativos em Minas.

Base atuante - Reconhecido pe-
los demais partidos como o único,
entre os maiores, que ainda pos-
sui uma militância, o Partido dos
Trabalhadores (PT) estabeleceu,
desde o seu início, instrumentos
que garantissem espaço para atu-
ação desses atores. No seu estatu-
to, está prevista a criação dos

chamados núcleos de base, que
visam tornar mais efetiva a
integração das diversas instân-
cias do partido com os seus eleito-
res. "Separados por categoria pro-
fissional, por afinidades culturais
ou outra subdivisão, os integran-
tes dos núcleos de base partici-
pam dos curso de formação políti-
ca oferecidos pelo partido" - afir-
ma o secretário-geral do PT mi-
neiro, Romênio Pereira.

A conquista de novos eleitores
para engordar as urnas durante
os períodos eleitorais continua
sendo, no entanto, o aditivo que
mais sensibiliza o cidadão comum
a se engajar num trabalho políti-
co-partidário. Mesmo no PT, onde
existe uma militância fidelíssima,
ela cresce, significativamente, nos
períodos pré-eleitorais. Romênio
afirma que 30% dos filiados do PT
constituem a militância perma-
nente, que atua no dia-a-dia da
vida do partido. Nas campanhas
eleitorais, este percentual já sobe
para 60%.

Mas, assim como os demais
partidos que têm quadros ativos,
o PT também sofre as conseqüên-
cias do descrédito dos políticos e
da política junto à população.
Romênio reconhece que parte da
militância petista "esfriou", prin-
cipalmente a dos filiados mais
antigos. No início da história do
partido, eles eram apaixonados,
eram movidos a sentimentos e
hoje estão mais contidos, menos
engajados, mais desconfiados.
Ainda assim, segundo o secretá-
rio-geral, o partido possui 130 mil
filiados, cadastrados junto a car-
tórios eleitorais em Minas Gerais.

O Partido Comunista do Brasil
(PC do B) também sente dificul-
dades junto a seus militantes. A
presidente regional do partido, Jô
Morais, diz que essa apatia conta-
mina as bases da maioria dos par-
tidos políticos, mas torna-se mais

evidente nas legendas de esquer-
da, porque eram elas que antes se
orgulhavam de contar com uma
verdadeira tropa, sempre de pron-
tidão, de militantes voluntários.
A redução dessa militância no PC
do B aconteceu exatamente de-
pois da "queda" do Muro de Berlim,
analisa Jô Morais. "O ímpeto re-
volucionário desacelerou", afirma,
ressaltando que o momento atual
é um desafio, pois é necessário
responder a um conjunto deques-
tões novas que ainda estão em
debate na sociedade.

Jô Morais lembra que na época
da ditadura, instalada no País,
em 1964, com uma sucessão de
governos militares, a seleção e
formação de militantes do PC do
B eram rigorosas, e a maioria dos
quadros do partido possuia curso
superior. Com a legalidade, cres-
ceu o número de militantes e
filiados, para minguar mais tar-
de, com as mudanças no cenário
internacional, colocando em xe-
que as experiências dos países
socialistas. "Mas os militantes são
a estrutura viva da ação cotidia-
na do partido. São eles que asse-
guram a presença e a ação políti-
ca nos movimentos sociais, nas
campanhas eleitorais", diz. Por
isso, Jô Morais acredita que a
militância não vai acabar e mos-
tra-se até otimista, lembrando
que, na Rússia, o Partido Comu-
nista já experimenta uma nova
fase de crescimento.

Mudanças - A tendência dos
partidos políticos, como se verifi-
ca entre legendas socialistas e
revolucionárias da Europa, é se
transformarem em "partidos
catch ali". O termo "catch ali"
(pega-tudo) se refere à necessida-
de de os partidos nivelarem seus
discursos medianamente para
conseguirem obter votos junto a
todo o eleitorado e, como mais
desejam, chegarem ao poder. Nes-

50 RrvlsrA DO LEGISLATIVO



MILITÂNCIA EM QUEDA

"A militância é
importante e
seria bom se ela
existisse, mas
hoje é mais
difícil mobilizar
o eleitor e
simpatizantes do
partido"
Akir Nascimento (PFL)

sã análise do cientista político
Fábio Wanderley dos Reis, o pro-
fessor do DC PÍLTFMG ressalta que
as eleições envolvem hoje a con-
quista do voto da maioria e, para
isso, a "cara" das legendas se dilui
ejunto com ela, o discurso político
do partido.

Essa tendência não é novidade
nos Estados Unidos, observa ain-
da o professor, onde os partidos se
constituem em torno de figuras
notáveis, como é o caso dos parti-
dos Democrata e Republicano,
com posições semelhantes em
vários pontos de cada uma das
suas cartilhas program áticas. Lá,
os militantes são mobilizados só
mesmo nos períodos eleitorais. No
Brasil, um país de partidos de
quadros pragmáticos, a tendên-
cia à homogeneização do discurso
político também já pode ser per-
cebida, principalmente, no jogo
de alianças que antecede às elei-
ções e nas negociações que mar-
cam as relações do Executivo com
o Legislativo.

Os partidos pasteurizados e
sem um perfil ideológico clara-
mente definido acabam por não
conseguir seduzir, com a mesma
intensidade e freqüência os elei-
tores que, antes, em nome de um
ideal, mostravam-se disponíveis
para engajar na vida partidária.
Sem conseguir mais detectar si-

nais de identidade com um parti-
do, esses militantes abandonam
as trincheiras mais convencionais
de luta, como os partidos políticos
e sindicatos, para aderirem aos
movimentos do tipo novo, como as
ONGs e campanhas esporádicas.

O cientista político Fábio
Wanderley considera que o gran-
de desafio para os partidos ideoló-
gicos e, no caso brasileiro, para o
PT, que "é uma novidade" e "tem
grande capacidade de mobilizar
sua militância", é ter de ganhar
eleições e ter militância. Fábio
Wanderley observa que existe
uma tendência à eleitoralização,
a uma atuação mais pragmática
para se buscar eleitores diferen-
ciados.
Laços históricos - A história
dos militantes políticos está liga-
da diretamente à dos partidos no
Brasil, que sempre registrou mui-
tas mudanças, períodos democrá-
ticos e ditatoriais. A professora
Maria D'alva G. Kinzo, do Depar-
tamento de Ciência Política da
Universidade de São Paulo, em
sua pesquisa "Radiografia do Qua-
dro Partidário Brasileiro", obser-
va não haver dúvida de que o
Brasil é um caso típico de subde-
senvolvimento partidário. Esse
mesmo ponto de vista é apresen-
tado pelos cientistas políticos
Bolívar Lamounier e Rachei

Meneguelio no trabalho "Parti-
dos Políticos e Consolidação De-
mocrática: O Caso Brasileiro".

Na avaliação de Maria Kinzo,
as razões do subdesenvolvimento
devem ser buscadas nas freqüen-
tes rupturas da ordem constitu-
cional e na vigência de longos pe-
ríodos de autoritarismo. "Tanto é
assim que até hoje tivemos nada
menos do que oito configurações
partidárias, praticamente sem
elementos de continuidade na
passagem de cada uma à seguin-
te", afirma.

Essas configurações começa-
ram com a que contrapôs liberais
e conservadores entre 1837 a 1889;
passaram pelo período em que as
máquinas partidárias estaduais
da Primeira República (1889/
1930), ligadas a oligarquias domi-
nantes dos grandes Estados, dita-
vam o jogo político e partidos na-
cionais inexistiam por comple-
to; pelo sistema multipartidário
que vigorou durante o regime de-
mocrático de 1945/1964, período
em que se assistiu à emergência
de partidos na acepção moderna
do termo; pela ditadura militar
até chegar ao pluripartidarismo
atual, "fragmentado e mutante,
que emergiu com a Nova Repúbli-
ca e até hoje parece não possuir
feição definitiva".

Maria Kinzo salienta ainda
que, no que tange ao aspecto
organizacional dos partidos, deve-
se assinalar seu baixo grau de
institucionalização, o que se ma-
nifesta na constatável escassez
de informações que os partidos
detêm sobre sua própria estrutu-
ra organizativa. Eia diz que numa
situação tão problemática não
causa surpresa constatar-se vín-
culos muito tênues entre os que
representam e os que são repre-
sentados.

"A relação dos partidos com os
setores organizados da sociedade
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"É a militância
quem leva o
partido para as
ruas, mas este é
um trabalho
árduo e
voluntário, pois
consome tempo da
vida do militante"
Stael Santana

civil, à exceção do PT, inexiste ou
é bastante precária. A rarefação
dos vínculos entre os partidos e a
sociedade civil é inevitável numa
situação em que até o vinculo dos
parlamentares com seus respec-
tivos partidos é bastante frouxo",
afirma a professora da USP.

Da mesma forma que Bolívar
Lamounier e Rachei Meneguello,
que defendem que partidos fortes
e bem enraizados na sociedade
são indispensáveis à consolida-
ção da democracia, ojurista Afon-
so Arinos de Meio Franco diz em
seu livro "História e Teoria dos
Partidos Políticos no Brasil" que
"manter a democracia significa
para o Brasil cultivar e rebustecer
a instituição dos partidos".

Para ele, cultivar e rebustecer
os partidos implica, por parte das
elites dirigentes, na compreen-
são nítida e honesta dos seus al-
tos objetivos e no conhecimento
aprofundado do seu complexo me-
canismo. Afonso Arinos defende
que todo brasileiro consciente,
homem ou mulher, tem o dever de
se integrar em um partido políti-
co como prova de aquisição verda-
deira de sua cidadania. "O parti-
do é o lar cívico que deve existir
sempre, ao lado do lar domés-
tico".
Suando a camisa -Ser militan-
te não é tarefa fácil e exige dedica-

ii.

ção, disposição, desprendimento
e garra. E o que afirmam dois
militantes históricos do PMDB e
PT, Itamar de Oliveira e Stael
Luiza Santana, respectivamente.
No caso de Stael, a vida ativa na
política começou aos 15 anos na
escola. Ela participou do movi-
mento estudantil secundarista
quando estudava no Colégio Es-
tadual Central.

Não parou mais. Depois in-
gressou na Ação Popular durante
a ditadura militar. Ao mesmo tem-
po, trabalhava voluntariamente
no "Jornal dos Bairros" e no jor-
nal "Movimento", publicação al-
ternativa que lutava contra o go-
verno militar.

A ditadura se enfraqueceu e,
com a abertura democrática, Stael
ajudou a fundar o PT em 1980 e se
tornou o que se costuma chamar
"militante de carteirinha". Ela diz
que o trabalho do militante é fun-
damental, principalmente no caso
do PT. Stael, que é professora
universitária e mulher do depu-
tado federal Nilmário Miranda
(PT), ressalta que é a militância
quem leva o partido para as ruas.

Mas não é fácil, pois ser mili-
tante implica em ter de arrumar
tempo para a tarefa. "O militante
faz panfletagem na hora do almo-
ço, sai do trabalho e vai para uma
reunião. Larga o trabalho no final

da tarde e vai se dedicar ao parti-
do. E um trabalho árduo e volun-
tário", afirma.

Stael diz que a militância atu-
almente está retraída. Em sua
avaliação, esse "refluxo na
militância" não é fato isolado e se
verifica também no movimento
popular, nos sindicatos. Ela con-
sidera que as causas da retração
ou refluxo são conjunturais e es-
tão ligadas a mudanças econômi-
cas e políticas, além de um certo
cansaço e descrença da população
em geral com a atividade política.
"Hoje temos de insistir muito para
as pessoas participarem", diz.

Militante peemedebista há 30
anos, Itamar de Oliveira conside-
ra que é a militância quem carre-
ga a história do partido e lhe dá
credibilidade. No seu caso, ele
observa que sua atuação é mais
ideológica, sem deixar, no entan-
to, de existir o trabalho direto.

Por conta da sua militância
ideológica, Itamar de Oliveira,
professor universitário aposenta-
do, abandonou apenas por uma
vez as fileiras peemedebistas para
ajudar a fundar o PT. Ele argu-
menta que sempre atuou
"descortinando horizontes" e con-
siderou, na época da abertura
democrática, que era necessário
surgir um partido, no caso o PT,
que possibilitasse a construção
de futuras alianças partidárias,
além de o PMDB da época (MDB)
estar com um perfil de centro.

"A legislação obrigava o PT a
criar em Minas 125 diretórios,
então eu ajudei nesse trabalho
para o partido poder ter registro
definitivo", conta Itamar de Oli-
veira, que em seguida retornou ao
PMDB e de lá não mais saiu. Para
ele, quando o partido chega ao
poder, perde a militância. "Isso
aconteceu com o PMDB, com o
PSDB. No caso do PT, ao chegar
ao poder ele sofre menos as conse-
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qüência sobre sua militância, mas
sofre", analisa.

Política em números - Se o
número de militantes reduziu em
Minas Gerais, também diminuiu
o total de filiados aos partidos.
O último levantamento oficial so-
bre os filiados a partidos políti-
cos, feito no ano passado pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE),
indicou que dos 10.555.705 elei-
tores mineiros, 1.326.253 ou
12,56% encontravam-se inscritos
em partidos políticos. O período
apurado foi de novembro de 1993
a fevereiro do ano passado e veri-
ficou-se que houve uma redução
geral de 1,84% ou quase 60 mil
filiados, no mesmo momento em
que o número de eleitores au-
menta.

A pesquisa do TRE aponta que
o PMDB tinha maior número de
filiados e era o único partido a ter
inscritos em todos os municípios
de Minas Gerais. O PFL surgiu
em segundo lugar, com filiados
em 738 municípios, seguido pelo
PPR, com filiações registradas em
711 municípios. O PSDB regis-
trou filiações em 620 municípios.
O PT e o PTB empataram, com
filiações em 662 municípios, se-
guidos pelo PDT, com filiados em
533 municípios, e pelo PL, que
possuia inscritos em 520 muni-
cípios.

O levantamento do TRE reve-
lou, ainda, que o município mi-
neiro com maior participação po-
lítica era Cachoeira Dourada, no
Triângulo, com 70,29% do eleito-
rado filiado a partidos políticos.
Em fevereiro do ano passado, dos
1.491 eleitores, 1.041 estavam
filiados a algum partido. Após
uma revisão das fichas de inscri-
ção, porém, realizada dois meses
depois, o número de filiados caiu
para 876, reduzindo para 58,78%
o percentual de filiações em rela-
ção ao eleitorado.

Passou para primeiro lugar,
então, o município de São José
do Mantimento, na Zona da
Mata. Dos 1.326 eleitores, 785
ou 59,2% estavam filiados a par-
tidos políticos. Já o município

com menor participação política
foi Divisópolis, no Vale do
Jequitinhonha, onde apenas 123
ou 3,54% dos 3.479 eleitores es-
tavam filiados a partidos polí-
ticos.

QUADRO
Evolução das filiações partidárias em Minas

Novembro/93	Janeiro/94	Fevereiro/95	%

PMDB	441.949	407.404	399.291	-9,56

PPR	213.408	210.446	200.974	-5,83

PFL	125.564	124.803	122.557	-2,39

PT	91.281	90.406	89.916	-1,50

PTB	89.436	89.366	88.567	-0,97

PL	83.540	83.425	82.471	-1,28

PSDB	80.767	80.940	82.194	1,77

PDT	76.916	76.632	75.644	-1,65

PRN	57.831	57.315	55.610	-3,84

PP	32.107	33.278	36.509	13,71

PSC	23.404	23.403	23.382	-0,09

PMN	18.202	18.318	18.509	1,65

PSB	16.731	16.815	17.119	2,32

PSD	10.945	11.225	11.083	1,26

PPS	7.095	7.103	7.314	3,09

PC do B	5.336	5.342	5.545	3,92

PRP	3.726	4.085	5.749	54,29

PT do B	2.457	2.536	2.816	14,61

PV	 274	 372	594	116,79

Prona	173	 172	175	1,16

PSTU	 16	 45	181,25

PCB	 17	 40	135,29

PST	 4

TOTAL	1.351.148	1.343.419	1.326.253	-1,84
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