
ELEIÇÕES 96

A leitura dos cronistas políticos sobre o resultado das eleições municipais de 1996
caracterizou-se pela diversidade de diagnósticos e prognósticos, todos de razoável
comprovação na realidade. Ainda que os números finais dessa eleição não estejam
consolidados, uma primeira avaliação começa agora afechar o foco dessa análise

TRÊS HIPÓTESES E
UMA ANALISE

mineiros
mais antigos
gostavam de
repetir que po-
lítica é igual

nuvem: nunca tem a mes-
ma forma em momentos dis-
tintos. A se acreditar nas
análises da grande impren-
sa sobre o resultado das úl-
timas eleições municipais,
estaríamos obrigados a al-
terar a conclusão da velha

sabedoria mineira: política
não tem a mesma forma nem
ao mesmo tempo, o que pa-
rece o mais provável. Cada
um dos grandes jornais do
País "leu", com especi-
ficidade, os resultados elei-
torais, apresentando um
conjunto variado de análi-
ses tão interessadas quanto
apressadas. Para uma par-

te da imprensa, as eleições
foram "municipalizadas",
com os eleitores orientados
apenas por razões locais.
Para outra, a borbulhante
taça de champanhe coube a
Paulo Maluf, com seu eter-
no sonho presidencial ago-
ra fortalecido pelos belos re-
sultados de sua legenda.
Para outros, o governo fede-
ral e seus aliados foram os
grandes vencedores, embo-
ra a maioria dos governado-
res tenha sido derrotada nas
urnas. Com um consenso
maior, o PT foi escolhido
como um dos grandes
perdedores, suplantado pelo
PSB em número de votos e
prefeituras conquistadas.

Considerando os dados e
as informações disponíveis
- ainda não completamente
totalizados e certificados
pelo TSE -' é possível ana-
lisar as últimas eleições
municipais a partir de três
ângulos, considerando con-
clusões tidas como certas
pela grande imprensa:

(a) a caracterização ge-
ral do período eleitoral, se-
gundo a qual as disputas

teriam se municipalizado,
com as escolhas se organi-
zando tendo em vista as con-
dições e circunstâncias po-
líticas e administrativas de
cada município;

(b) as eventuais altera-
ções substantivas na corre-
lação de forças entre os par-
tidos e os grandes blocos da
esquerda, da direita e do
centro;

(c) as especulações quan-
to ao futuro político até as
próximas eleições e o su-
posto impacto dos resulta-
dos na atuação do governo
federal.

O que se segue é uma
tentativa, ainda preliminar,
de responder às perguntas
subjacentes nesses três ân-
gulos de análise. Prelimi-
nar tanto pela proximidade
das eleições quanto pela
relativa precariedade dos
dados eleitorais finais, ain-
da em processo de revisão
do TSE.

A hipótese da "mu-
nicipalização" das elei-
ções - A tese da munici-
palização das últimas dei-
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ções está alimentada por
vários argumentos e uma
evidência. O primeiro argu-
mento sustenta que as elei-
ções se desenvolveram em
um ambiente destituído de
dramatici-dade, tendo em
vista a inexistência de crise
institu-cional e a presença
da estabilidade econômica.
Esses fatores teriam alte-
rado a "ecologia" das elei-
ções, anulando as tentati-
vas de nacio-nalização das
disputas e permitindo que
os eleitores pudessem ado-
tar uma perspectiva
localista e "downsiana",
como se diz na Ciência Polí-
tica, no momento do voto.
Ou seja, uma perspectiva
racional tendo em vista van-
tagens concretas oferecidas
no nível local e mais próxi-
mo do eleitor. Dispensado
de qualquer exigência de
manifestação plebiscitária
sobre questões nacionais, o
eleitor teria optado entre
alternativas de gestão do
governo local.

Os defensores dessa tese
alegam, ainda, que essa
perspectiva localista teria
sido reforçada pela capaci-
dade, recentemente adqui-
rida pelas prefeituras mu-
nicipais, de enfrentar, de
alguma maneira, os maio-
res problemas da popula-
ção sob sua jurisdição. O
acréscimo de recursos em
poder dos municípios, pro-
vocado por dispositivos con-
tidos na Constituição de
1988, teria permitido aos
atuais prefeitos uma gestão
mais autônoma e produtiva
de seus municípios, impon-
do-se, como referências im-
portantes, centralidade

potencializada pelo lança-
mento dos candidatos de
continuidade. Desse modo,
a ação dos prefeitos teria
colaborado, de forma impor-
tante, para a adoção de uma
perspectiva micro e localista
por parte dos eleitores.

Essas circunstâncias es-
pecíficas teriam facilitado
ao eleitor uma escolha elei-
toral sem o concurso de ho-
rizontes ideológicos mais
definidos, atendo-se funda-
mentalmente a um julga-
mento de eficiência em re-
lação às alternativas pro-
postas pelos partidos. Além
desses argumentos, a tese
da municipalização alega
ainda a inexistência, de fato,
de debates sobre as grandes
questões nacionais, mesmo
nas maiores cidades do País.
Ou seja, os próprios candi-
datos e respectivos partidos
teriam se afastado de uma
discussão nacional no de-
correr das disputas, redu-
zindo o horizonte de suas
propostas aos limites dos
municípios.

Para a maioria dos
adeptos dessa tese, a
municipalização das dis-
putas pode ser lida de for-
ma positiva para a conso-
lidação do processo demo-
crático no País, uma vez
que esta dinâmica eleito-
ral municipalizada pode-
ria estar traduzindo uma
saudável vida autônoma
por parte de nossas comu-
nidades e uma maior
vinculação dos cidadãos à
movimentação de suas pró-
prias cidades. Não é difícil
encontrar aqui ecos de uma
visão "americana" da de-
mocracia, com sua forte

componente associativa
local, questão fora dos li-
mites deste artigo.

Uma primeira forma de
testar esta hipótese da
municipalização das dis-
putas seria a verificação
da influência dos atuais
prefeitos, dos atuais go-
vernadores e do governo
federal no resultado das
eleições. Tomando a hipó-
tese numa leitura mais li-
teral e radical, quanto
maior a influência do atu-
ai prefeito e quanto me-
nor a presença dos go-
vernadores e do governo
federal nos resultados,
maior seria o grau de mu-
nicipalização das elei-
ções.

Sem dúvida, é muito di-
fícil medir a influência do
atual prefeito no resulta-
do de forma unívoca. Ele
pode tanto sustentar o seu
candidato como provocar-
lhe a derrota. Em ambos
os casos, a eleição poderia
estar se desdobrando no
interior de uma visão
localista do problema,
mesmo com o prefeito jo-
gando um papel-chave.
Mas isso pode tornar o tes-
te apenas mais rigoroso,
se tomarmos como evidên-
cia de municipalização a
capacidade do atual pre-
feito fazer o seu sucessor.
Considerando a dificulda-
de para realizar esse exer-
cício para todos os municí-
pios do Brasil, destacamos
as cem maiores cidades
como referência, tendo em
vista os índices ocorridos
em 1992 e agora em 1996.
Os resultados encontram-
se na tabela a seguir:
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1992	1996	1992	1996	1992
29%	38%	34%	40%	20%

10 maior

Fonte: Folha de S. Paulo, de 17111196
De acordo com a tabela,

à medida que aumenta o
tamanho da cidade, aumen-
ta o percentual de prefeitos
que fizeram o seu sucessor
em 1996, diferentemente do
que ocorreu em 1992. Nas
dez maiores cidades, o
percentual de continuidade
chega a incríveis 60, num
atestado claro do papel-cha-
ve desempenhado pelos atu-
ais prefeitos. Tomando ape-
nas como indicador essa ca-
pacidade do atual prefeito
fazer o seu sucessor, e mes-
mo desprezando a possibili-
dade de sua derrota em fun-
ção de um alto grau de rejei-
ção, os números referentes
às cem maiores cidades per-
mitem inferir que, quanto
maior a cidade, maior a ca-
pacidade dos atuais chefes
do Executivo de elegerem
seus sucessores. E, ainda,
de outra forma, maior a ca-
pacidade demonstrada pe-
los eleitores para tomar de-
cisões tendo em vista
apenas o quadro de al-
ternativas localmente
construído.

Essa inferência se refor-
ça ainda se observamos que
a grande maioria dos gover-
nadores foi derrotada nas
eleições das capitais dos
Estados, que coincidem nor-
malmente com as maiores
cidades do País. Nas 26 ca-
pitais, os governadores con-
seguiram eleger apenas 7
candidatos, sendo derrota-
dos em 19. Na Região Su-

deste, nenhum governador
emplacou o prefeito da ca-
pital. No Sul, apenas um
conseguiu êxito. No Nor-
deste, no Centro-Oeste e no
Norte, dois em cada região.
Somando Sul, Sudeste e
Nordeste, apenas três go-
vernadores fizeram o pre-
feito das capitais dos res-
pectivos Estados. A tese da
municipalização das elei-
ções nas grandes cidades e
nas capitais parece resistir
bem ao teste imaginado, ali-
mentando a hipótese de
que, pelo menos nas gran-
des cidades, o horizonte dos
eleitores parece ter-se cir-
cunscrito às injunções mu-
nicipais, atribuindo peso
específico aos atuais pre-
feitos. Mas o que dizer dos
municípios menores?

E novamente quase im-
possível constatar, com as
informações disponíveis, se
os prefeitos desfrutaram da
mesma capacidade nas ci-
dades menores. E mais
factível inverter a perspec-
tiva e olhar pelo lado dos
governadores, verificando
se o padrão existente nas
maiores cidades pode ser
encontrado também no que
se refere aos municípios
menores. Tomando como
referência apenas a sigla
do partido do governador -
sem prestar atenção a ou-
tros partidos participantes
das alianças de poder no
nível estadual - e a sigla
dos prefeitos vencedores, a

conclusão não
deixa de ser
interessante:
apenas cinco

1996 governadores,
60% de Estados pe-

quenos, ou re-
centemente

organizados ou com poucos
municípios, não consegui-
ram eleger a maioria dos
prefeitos de seus Estados -
Acre, Mato Grosso,
Roraima, Tocantins e Espí-
rito Santo. Nesses Estados,
os partidos dos governado-
res ficaram em segundo lu-
gar, exceção feita ao PT no
Espírito Santo, que elegeu
apenas três prefeitos. No
Maranhão, o PMDB de
Sarney e Roseana empatou
com o PFL. Em todos os
outros Estados, os governa-
dores conseguiram ampla
vitória, mesmo sem levar
em conta os sucessos de ali-
ados. A força dos governa-
dores parece ter-se exerci-
do sobretudo no interior dos
Estados, através de umjogo
mais tradicional de organi-
zação da política e das op-
ções disponíveis para os elei-
tores. E possível imaginar
que, no caso das cidades
menores, o governador de-
tenha uma capacidade mai-
or de organizar alianças com
alta probabilidade de vi-
tória.

Desse modo, é possível
verificar, com as informa-
ções disponíveis, a existên-
cia de dois processos dife-
rentes. Nas maiores cida-
des, o prefeito parece de-
sempenhar um papel mais
central do que os governa-
dores, construindo uma evi-
dência a favor da tese da
municipalização. Nos mu-
nicípios menores, os gover-

TABELA 1
Indices de Continuidade na Sucessão

100 maiores cidades	50 maiores cidades
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nadores exibem seus mús-
culos, elegendo a maioria
dos prefeitos e permitindo a
suposição de uma tendên-
cia inversa daquela exis-
tente nas grandes cidades.
Com a análise dessas infor-
mações ainda reduzidas, é
possível relativizar a tese
da municipalização das dis-
putas eleitorais, localizan-
do sua possível vigência
apenas nas grandes cidades
do País. Nos municípios
menores, a mão pesada do
governador parece trazer
um elemento exógeno que
impediria a formação de um
horizonte puramente
localista para o desenrolar
das eleições e a definição
dos resultados. As grandes
cidades parecem estar, com
base nestas eleições, cons-
truindo uma dinâmica es-
pecífica de vida eleitoral, di-
ferenciando-se dos municí-
pios menores do País e en-
contrando nas eleições a
oportunidade de uma dis-
cussão mais localizada de
seus problemas, embora
essa discussão venha filtra-
da pela veia despolitizante
e reducionista dos marque-
teiros.

Os resultados eleitorais
e seus possíveis signifi-
cados - De maneira resu-
mida, seriam os seguintes
os principais resultados
construídos pelos votos das
urnas nos dias 3 de outubro
e 15 de novembro de 1996,
de acordo com as manche-
tes e as análises mais
jornalísticas:

(a) crescimento do PPB e
fortalecimento da liderança
de Paulo Maluf à direita do
espectro político;

(b) novo protagonismo do
PSB, à esquerda, superan-
do o PT em número de pre-
feituras e na quantidade de
votos obtidos;

Partido	1992

PMDB	1.497

PFL	1.013*
912**

PSDB	278*
513**

PPB	617*
5]3*

PT	53*
49**

PDT	366*
42O*

PTB	236*
390**

PSB	67

(c) recuo do PSDB nas
grandes cidades, atingindo
o próprio governo FHC e
limitando os sonhos dos tu-
canos, enquanto oPFL con-
segue estabelecer uma ca-
beça de ponte no Sudeste,
através da vitória de César
Maia e Conde no Rio.

Para proceder a uma aná-
lise mais objetiva dos resul-
tados, vale a pena reprodu-
zir duas tabelas, uma com-
parando o número de pre-
feituras controladas pelos
partidos nas duas últimas
eleições, e outra estabele-
cendo o percentual de pre-
feituras sob a jurisdição de

cada partido. Veremos que
os exercícios permitem con-
clusões distintas.

E com os dados da Tabela
2 que trabalham os grandes

1996 Variação em %

	

1.288	-13,93

	

928	-8,40

	

928	+1,80

	

910	+227,00

	

910	+77,40

	

624	+1,13

	

624	+8,5

	

112	+111,30

	

112	+126,00

	

435	+18,90

	

435	+3,60

	

381	+61,40

	

381	-2,30

	

145	+116,00

jornais. Observe-se, em pri-
meiro lugar, um dado no mí-
nimo curioso e que parecer
ter passado despercebido aos
analistas da grande impren-
sa: apenas o PMDB mostra
uma diminuição razoável no
número de prefeituras, en-
quanto todas as outras le-
gendas apresentam movi-
mento contrário. A pergun-
ta é: teria o PMDB perdido
um número suficiente de
prefeituras para justificar o
aumento numérico dos ou-
tros partidos? Certamente
que não. O que ocorre é fácil
de responder: o número de
municípios, entre uma elei-

TABELA 2

Evolução do Número de Prefeituras por Partido
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ção e outra, cresceu em numa circunstância de um
1.110, passando de 4.479 significativo acréscimo no
municípios em 1992 para número de municípios.
5.598 em 1996. Com isso,	Os jornais têm-se li-
um número considerável de mitado a analisar esta
partidos pôde mostrar um evolução dos números
aumento absoluto da quan- absolutos, sem se preo-
tidade de prefeituras sob cuparem com uma per-
seu controle. Em princípio, cepção mais simples e
esse número absoluto pode mais objetiva do poder de
estar contando muito pou- cada legenda: a partici-
co do que efetivamente pação percentual de cada
aconteceu. Se alguma coisa partido na distribuição
esse dado está revelando é total dos municípios pelo
a magnitude da queda do sistema partidário. Nes-
PMDB, que vê diminuir o sa perspectiva, a evolu-
número de prefeituras sob ção de 1992 para 1996 é a
sua orientação, mesmo seguinte:

TABELA 3
Participação Percentual dos Partidos no

Número Total de Prefeituras
Partido	1992	1996	Variação em %
PMDB	33,42	23,00	-10,42
PFL	22,61	16,57	-6,04

	

20 ,36**	16,57	-3,79
PSDB	6,20*	16,25	+10,05

	

11,45*-	16,25	+4,8
PPB	13,77	11,14	-2,63

	

12 , 83**	11,14	-1,69
PT	1,18	2,00	+0,82

	

1 , 09*	2,00	+0,91
PDT	8,17-	7,77	-0,40

	

9,37	7,77	-1,60
PTB	5,26*	6,80	+1,54

	

8,70"	6,80	-1,90
PH	1,49	2,59	+1,10

Fonte:

	

	Dados retirados do Revisto Veja, de 17110/96
Dados retirados do Jornal do Brasil, de 17111196

Os números relativos a
1992 devem ser vistos como
aproximados, nas duas ver-
sões. E possível que uma
quantidade razoável de pre-
feitos tenha mudado de si-
gla durante o mandato, o
que não é incomum no Bra-
sil. As eleições em municí-
pios novos podem ter alte-
rado os números iniciais.

Uma outra tabela pode
nos ajudar a visualizar a
movimentação dos partidos
nas últimas eleições: a que
registra o total de votos dos
principais partidos no pri-
meiro turno, considerando
que a votação do segundo
turno não necessariamente
expressa força da legenda,
mas resultado de uma op-
ção entre apenas duas al-
ternativas.

TABELA 4
Número de Votos por

Partido/96
10 Turno

Partido	n° de Votos

PSDB	8.112.980
PMDB	7.533.602
PFL	7.116.119
PPB	6.837.064
PT	5.084.363
PDT	4.767.854
PSB	1.967.885
-ante: Jornal do Brasil, de 1711 1/96

Com base nessas tabe-
las, é possível verificar se
as conclusões mais imedia-
tas da grande imprensa re-
sistem à análise. Comece-
mos pela hipótese de que o
PT acabou as eleições des-
locado pelo PSB como a
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maior legenda à esquerda
do leque político.

E uma hipótese que deve
ser vista com muita caute-
la. O PSB controla agora
mais prefeituras do que o
PT. Do total de 145, 79—ou
55% - estão localizadas em
Pernambuco, onde Miguel
Arraes, do PSB, é o gover-
nador. Esse número, em
princípio, serve mais para
afirmar o poder dos gover-
nadores do que um dina-
mismo próprio da legenda,
considerada isoladamente.
Se somarmos ainda o nú-
mero de prefeituras agora
sob controle do PSB apenas
no Nordeste, o total chega a
112, ou seja, 77,2% do total.
O PSB é o partido mais nor-
destino da esquerda, e, no
Nordeste, seguramente pa-
rece hoje mais forte do que o
PT, que obteve apenas 10
prefeituras em toda a re-
gião. Apenas para continu-
ar a comparação, oPDT che-
gou a 62 prefeituras em todo
o Nordeste. De certo modo,
oPSB é a outra face do PFL
no Nordeste.

Essa posição mais locali-
zada do PSB pode ser vista
também na distribuição re-
gional de seus votos. Cerca
de 49% do total dos votos
obtidos pela legenda podem
ser encontrados nos Esta-
dos do Nordeste, outros
42%, em Minas Gerais, con-
siderando a votação obtida
por Célio de Castro em Belo
Horizonte (Folha de S. Pau-
lo, 17/11/96). A concentra-
ção de votos reforça a hipó-
tese de uma inserção mais
nordestina do PSB. O PT,
ao contrário, espalhou sua
votação - maior do que a do
PSB - por todo o País, em-

bora a maior concentração
se dê nas regiões Sul e Su-
deste. Essa diferenciação
reforça algo que pode ser
observado à saciedade em
nossa história: o sistema
partidário, em períodos de
pluripartidarismo, nunca se
enraíza do mesmo modo
neste imenso arquipélago
que é o Brasil. E, de certo
modo, o que parece estar
ocorrendo é a galvanização
da esquerda nordestina por
uma figura emblemática e
histórica que é Miguel
Arraes, capaz de vocalizar,
com mais precisão, toda
uma tradição e uma matriz
de esquerda que o PT tem
dificuldades ideológicas em
reconhecer e representar.
Desse ponto de vista, a hi-
pótese a ser explorada é que
a tradição histórica da es-
querda, presente antes de
1964, tenha ressuscitado
com mais força no Nordes-
te, obrigando o PT a encará-
la como um interlocutor
mais forte do que parecia
nos últimos anos. Sem dú-
vida, o território da esquer-
da pode abrigar desdobra-
mentos políticos interessan-
tes, mas isso dependerá, cer-
tamente, da ação política
de suas lideranças e menos
da exposição seca de núme-
ros. Sem mencionar que o
PDT, habitante das mes-
mas paragens, conseguiu
manter uma certa estabili-
dade em relação aos resul-
tados de 1992.

Vejamos agora o caso do
PSDB, o grande derrotado
nas maiores capitais. No
caso das maiores cidades, a
legenda dos tucanos não
teve força para derrotar esta
tendência de "municipa-

lização" das disputas e o até
então desconhecido prota-
gonismo dos prefeitos. Tal
como no caso do PT. Na ver-
dade, o PSDB não perdeu
nenhuma das maiores cida-
des brasileiras pelo simples
fato de que não as controla-
va. O que existia era uma
superestimação das chan-
ces tucanas, levando-se em
conta o controle dos três
principais Estados da Fe-
deração e da Presidência
da República. Mas o PSDB
acabou entrando, nas gran-
des cidades, como um parti-
do com o mesmo estatuto
dos outros que não aquele
"empoleirado" nas prefeitu-
ras. Perdeu em função da
tendência de "continuida-
de" escolhida "downsia-
namente" pela maioria dos
eleitores, sem que isto ne-
cessariamente possa signi-
ficar um repúdio explícito
ao governo federal. Não es-
tava em jogo uma aprecia-
ção do governo federal. Se a
hipótese da municipa-
lização das eleições nas
grandes cidades está corre-
ta, o que ela significa é que
o eleitorado operou uma di-
ferenciação entre a aprecia-
ção relativa à performance
do governo federal e a opção
que achava melhor para a
cidade, considerada como
uma entidade com proble-
mas específicos e soluções
também especiais.

Sem dúvida, em Belo Ho-
rizonte e no Rio de Janeiro
os governadores saíram ar-
ranhados, tendo em vista o
empenho com que partici-
param da campanha a fa-
vor de seus candidatos. Mas
as conseqüências dessas
derrotas são mais locais e
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r T!

A derrota de
Azeredo na

Capital não
autoriza uma
leitura plebiscitària
sobre o governo
federal ou o

PSDB como
legenda

específica

Malul não
ganhou nada em
relação a 1992 e
1994, POIS
diminuiu o
número de
prefeituras sob o
controle do PPB

estaduais, não autorizando
nenhuma leitura plebis-
citária sobre o governo fe-
deral ou o PSDB como le-
genda específica. Embora
tenham levado dois candi-
datos ao segundo turno nas
três maiores cidades do
País, as lideranças tucanas,
sem dúvida alguma, esta-
rão obrigadas a reexaminar
suas estratégias nos três
Estados mais importantes
do País. De certo modo, é
como se o eleitorado esti-
vesse sabiamente estimu-
lando, a partir de agora, uma
competição de eficiência e
responsabilidade entre os
dois níveis inferiores de go-
verno nas grandes cidades,
ignorando possíveis diferen-
ças ideológicas.

Mas há sinais que devem
preocupar os tucanos. Para
uma legenda que pretende
representar o que há de mais
moderno no País, a derrota
nas três principais cidades
tem um significado que não
pode ser desprezado, mes-
mo levando em conta a tese

da "muni cipalização" das
disputas. E que o PFL e o
PPB conseguiram arrancar
do PSDB este monopólio da
palma da modernidade exa-
tamente na região mais
moderna do País. E o que
mais chama atenção: o
PSDB não perdeu a posição
para a centro-esquerda ou
para a esquerda, mas para
a centro-direita - precária
definição dos bizarros César
Maia e Luiz Paulo Conde -
ou mesmo para uma direita
mais populista, como é o
caso de Maluf, reedição re-
cauchutada do ademarismo,
presente que os paulistas
cuidaram de oferecer ao res-
to da Nação. Ainda ironica-
mente, a centro-esquerda
derrotou o PSDB na capital
considerada a mais "tradi-
cionalista" das três, ou seja,
Belo Horizonte. Aliás, nes-
ta eleição, o candidato do
PSDB - ou seus marque-
teiros - acabaram envie-
sando a campanha pela ex-
ploração de temas caros aos
conservadores e tradiciona-

listas das Minas Gerais. A
bandeira da modernidade,
quase monopólio do PSDB
até há pouco tempo, encon-
tra-se agora empunhada
também por atores políti-
cos que se desejam dife-
rentes.

Considerando ainda o
caso do PSDB, sua legenda
foi a que mais cresceu no
que se refere à conquista de
novas prefeituras, qualquer
que seja o número aceito
como válido para 1992. No-
vamente aqui se manifesta
o poder dos governadores
mais do que o fascínio de
uma legenda, considerada
isoladamente e pelas suas
virtudes próprias. Na mes-
ma toada, o PSDB aumen-
tou o número de votos obti-
dos em relação à eleição de
deputado em 1994, quando
chegou a 6.343.552 votos
(Gazeta Mercantil, 18/11196),
passando agora dos 8 mi-
lhões de votos no primeiro
turno. Com isso, o PSDB
parece ter encontrado um
novo patamar de nacionali-
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zação, apresentando-se
como o terceiro partido das
regiões Norte e Nordeste, o
segundo na Região Centro-
Oeste, o primeiro na Região
Sudeste e o quarto na Re-
gião Sul, considerando ape-
nas o número de prefeitu-
ras conquistadas. Isso pode
estar significando o seguin-
te: o PSDB consolida-se
como partido nacional, mas
não consegue se tornar par-
tido hegemônico, obrigado
a aceitar a companhia
desafiante de partidos de
centro-esquerda e centro-
direita.

O PMDB merece aten-
ção especial. E ainda a le-
genda que detém o maior
número de prefeituras. Nos
Estados controlados pelo
PMDB, os governadores fi-
zeram a maior parte das
prefeituras, com exceção do
Piauí, onde foi derrotado
pelo PFL. Ainda assim, o
PMDB foi o partido que
mais emagreceu nesta elei-
ção, não apenas perdendo
prefeituras como se mos-
trando incapaz de aumen-
tar o número de municípios
sob seu controle, mesmo
tendo em vista o aumento
de mais de mil municípios
entre uma eleição e outra.
Em relação ao PMDB, a
questão daqui para frente é
saber se essa tendência de
queda se estabilizou, san-
cionando-o como um gran-
de partido no sistema parti-
dário, ou se vai continuar
nas próximas eleições. O
fato é que o PSDB ameaça
sua posição na centro-es-
querda, e o PFL, juntamen-
te com o PPB, têm revelado
maior capacidade de arti-
culação interna e crescente

competitividade eleitoral.
Em comparação com a elei-
ção de 1994, quando obteve
cerca de 9,3 milhões de vo-
tos, a performance do
PMDB piorou agora em
1996, com 7,5 milhões de
votos arrancados no primei-
ro turno.

Vale lembrar que, em
1992,0 PMDB e o PFL con-
seguiram a vitória em mais
de 55% dos municípios bra-
sileiros. Esse percentual
baixou, agora em 1996, para
40%, com uma diferença
para menos de 16 pontos
percentuais. O maior res-
ponsável por essa diferença
é, sem dúvida, o PMDB,
embora o movimento de
queda do PFL também seja
substantivo, como se pode
ver na Tabela 3. A diferen-
ça é que o PFL consegue,
apesar disso, aumentar
seus votos em relação a
1994, quando obteve a ade-
são de cerca de 5,9 milhões
de eleitores para a Câmara
dos Deputados, e consegue
esticar sua presença até o
Rio, ameaçando superar o
seu estigma de partido tipi-
camente nordestino.

E temos finalmente o
caso do PPB de Paulo Maluf.
Por qualquer ângulo que se
observe, Maluf não ganhou
nada em relação a 1992 e a
1994, na eleição para a Câ-
mara dos Deputados. O nú-
mero de prefeituras sob con-
trole do PPB diminuiu, con-
siderando aquelas sob a ju-
risdição dos partidos que se
fundiram para organizar o
PPB. Acrescente-se o fato
de que o número de prefei-
turas do PPB diminuiu, ten-
do sido aumentado o núme-
ro de municípios no Brasil.

Na verdade, a visibilidade
oferecida pela Prefeitura de
São Paulo e a vitória de Pitta
permitiram a Maluf explo-
rar, politicamente, a per-
plexidade do PSDB, derro-
tado nas maiores cidades;
do PMDB, que diminuiu
consideravelmente; do PT,
encerrado na fortaleza de
Porto Alegre; e no esperto
low profile do PFL, que só
pode comemorar a surpre-
sa do Rio de Janeiro.

Uma análise inicial dos
números disponíveis e rela-
tivos às últimas eleições não
permite a sanção da maior
parte das conclusões veicu-
ladas pelos grandes jornais
do País, nem a certificação
de vitórias de A ou B. Al-
guns processos são claros,
como a manutenção da ten-
dência de emagrecimento do
PMDB, a regionalização do
PSB, a derrota da maioria
dos governadores, a
municipalização das elei-
ções nas grandes cidades.
Outros esperam confirma-
ção nas próximas eleições.
De modo geral, no entanto,
é possível retirar algumas
conclusões relativas ao sis-
tema partidário como um
todo, tendo em vista os re-
sultados saídos das urnas:

(a) as eleições municipais
redistribuíram a posição
relativa dos principais par-
tidos, com o sistema reve-
lando um maior equilíbrio
entre eles e o afastamento
da possibilidade de um
eventual partido hege-
mônico. Em termos mais
técnicos, as eleições aumen-
taram o grau de com-
petitividade do sistema par-
tidário;

(b) esses resultados po-
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dem estar traduzindo um
sinal de estabilização do sis-
tema partidário, embora se
possa verificar um movi-
mento relativamente impor-
tante de mudança de posi-
ções no seu interior, com o
destaque para seis a oito
partidos principais;

(c) se essas duas conclu-
sões possuem alguma
plausibilidade, os resulta-
dos eleitorais podem estar
criando a oportunidade para
um outro tipo de iniciativa
política: a de usar a enge-
nharia institucional para
estabilizar de vez o sistema
partidário - nos limites aci-
ma mencionados - com a
introdução do chamado voto
distrital misto, da cláusula
de barreira, da fidelidade
partidária e assim por di-
ante. O maior equilíbrio já
revelado entre os principais
partidos, no que se refere
aos resultados eleitorais de
base local, pode ser visto
como background para a
adoção mais fácil e rápida

de um sistema que prevê
esta vincul ação estreita en-
tre cadeiras na Câmara dos
Deputados e disputa local.

Em termos de futuro,
uma das grandes indaga-
ções nascidas desta eleição
é aquela relativa à perma-
nência da aliança de centro
no plano federal, materiali-
zada na ação coordenada
do PSDB e do PFL. Sem
dúvida, embora não possa
celebrar uma estonteante
performance, oPFL acabou
tendo reafirmado um papel
central na aliança de po-
der. E que a movimentação
de Maluf abre para ele al-
ternativas distintas e po-
derosas. Pode ameaçar
Fernando Henrique e o
PSDB com a adesão - ou a
complacência - ao jogo de
Maluf, inviabilizando a
emenda da reeleição e or-
ganizando uma alternati-
va de direita nas próximas
eleições presidenciais, ou
pode ainda apertar o cerco
a Fernando Henrique

apresentando-se como
interlocutor capaz de con-
ter e controlar Paulo
Maluf. Seu cacife pura-
mente político parece ter
aumentado, apesar do
emagrecimento numérico
a que foi submetido nas
últimas eleições munici-
pais. Por outro lado, uma
eventual aliança de direi-
ta - PPB e PFL - poderia
ser a senha para um
esgarçamento ideológico
do conflito político, obri-
gando o PSDB a dirigir-se
de modo resoluto para a
esquerda. Nesse caso, o
centro estaria destruído, e
a questão da própria esta-
bilidade reposta. O PFL
não parece disposto a se
arriscar tanto, o que favo-
rece a posição do PSDB. O
centro se mantendo coor-
denado, as outras alterna-
tivas terão que se desdo-
brar para viabi-lizar solu-
ções distintas. Mas isso é
matéria para ação políti-
ca e para o futuro.
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