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A dança dos "ifinéis"

A mudança de legenda no Congresso Nacional, facilitada pela legislação ele/tora/ tem
contribuído para aumentar a instabilidade das agremiações, e a correção do problema
poderia estar na adoção de mecanismos que garantam ao partido a posse do mandato
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m dos aspectos mais
salientes cia recente
experiência democráti-
ca brasileira refere-se à
instabilidade das ban-

cadas partidárias, devido às trocas de
legenda no interior do Congresso
Nacional. A intensidade com que o
fenômeno vem ocorrendo desde a
década de 80 fez com que, ao longo
de todo este ano, a instituição cia fi-
delidade partidária se mantivesse
como item destacado de uma even-
tual reforma política no País.

Este artigo tem por objetivo dis-
cutir alguns aspectos desse proble-
ma', tendo como foco a Câmara dos
Deputados. Inicialmente, são apon-
tados elementos do contexto políti-
co brasileiro que ajudam a entender
a eclosão desta prática parlamentar
e alinhavados comentários acerca de
suas características mais gerais. Num
segundo momento, apresento dados
que ensejam uma discussão acerca
das conseqüências das mudanças
para a coesão e desempenho eleito-
ral dos partidos. Ao final, abordo a
questão da fidelidade partidária.

A mudança de partido não é prá-
tica usual nas democracias. Consi-
derando-se apenas as mais recentes,
em nenhuma o fenômeno atinge a
magnitude e a persistência veri-
ficadas no Brasil. Mesmo aqui, pode-
se dizer que estamos diante de um
comportamento flOVO: no Sistema
partidário vigente entre 1946 e 1964,
poucos deputados mudavam de par-
tido'.

Este certamente é um ponto que
merece atenção. No Brasil, hoje
como antes, o modelo institucional
combina, entre outras coisas, presi-
dencialismo, multipartidarismo, re-
presentação proporcional e votação
centrada no candidato, além de não
apresentar mecanismos que vincu-
lem formalmente o mandato paria-
inentar ao partido. O que explica,
então, a novidade no comportamen-
to dos deputados?

De uma maneira geral, fatores de
ordem distinta ajudam a entender o
problema. Um conjunto deles tem
origem institucional. Em 1985, a
Emenda Constitucional n11 25 3 iniciou
o processo de liberalização da legis-
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lação eleitoral e partidária no País:
aboliu a fidelidade partidária, sus-
pendeu as restrições aos partidos
comunistas e permitiu que os parti-
dos em formação - portadores ape-
nas de registro provisório - concor-
ressem às eleições daquele ano, re-
gra que acabou por ser estendida até
o pleito de 1994. Uma destas medi-
das, a legalização dos comunistas
proscritos desde 1947, teve impacto
quase inexpressivo nas mudanças de
partido. A supressão dos mecanis-
mos de fidelidade partidária liberou
os deputados de uma amarra
introduzida pelo regime militar e tor-
nou as migrações possíveis sem, no
entanto, significar uma novidade em
relação ao regime de 45. A dispensa
de registro definitivo e o acesso à
T\T, mantidos nas eleições subse-
qüentes, por sua vez, fl() só repre-
sentaram uma novidade institucional
relativamente ao período democrá-
tico anterior, corno funcionaram
Corno estímulo à criação de partidos
no Congresso.

Ainda no plano institucional,
decisões tomadas no período Cons-
tituinte significaram uma vigorosa
concentração de poderes no inte-
rior do modelo político do País. De
um lado, na regulamentação cia es-
trutura do Congresso, o Regimen-
to Interno outorgou ao líder parti-
dário considerável volume de re-
cursos, não só materiais, mas polí-
ticos, ao transformar o Colégio de
Líderes no principal locus de po-
der da Câmara dos Deputados.
Parlamentares com capacidade de
arregimentar meia dúzia de cole-
gas na Câmara tiveram aumentado
seu poder de fogo'. De outro lado,
o Executivo passou a deter pode-
res legislativos em escala bem su-
perior ao verificado no período de-
mocrático anterior (Figueiredo e
Limongi, 1995), o que, corno se
verá a seguir, tornou-se um moti-
vo a mais para que os parlamenta-
res buscassem uma melhor acomo-
dação junto ao governo.

Para além do caminho aberto
pelas novas regras do jogo, a partir
de 1985, a reacomodação partidária
foi continuamente estimulada por
fatores de ordem conjuntural. Mais
especificamente, a confluência das

O fracasso do
Cruzado, as

discussões na
Constituinte e o

fraco desempenho
de Sarney

estimularam a
revoada de

deputados do
PMDB, partido que
ocupava o centro
do sistema, em
direção a outros

ninhos

duas transições experimentadas pelo
País, urna política e outra econômi-
ca (Almeida, 1996) - sendo esta últi-
ma do projeto de um Estado nacio-
nal desenvolvimentista para um pe-
ríoclo, ainda em aberto, de "reformas
orientadas para o mercado"-, termi-
nou por afetar OS dois partidos que,
inicialmente, eram os pilares do sis-
tema partidário que foi às umas em
1982: PMDB e PDS. Neste contexto,
a crise terminal cio regime militar e a
alternativa Tancredo Neves criaram
as condições para que do PDS sur-
gisse o PFL; o fracasso do Cruzado,
as discussões na Constituinte e o fra-
co desempenho de Sarney estimula-
ram a revoada de deputados do

PMDB em direção a outros ninhos;
a eleição e os dois anos do governo
Coilor trouxeram alta instabilidade às
fileiras da direita. Em tal seqüência
de acontecimentos, a crise do PMDB
merece maior destaque, dado que
este partido ocupava o centro do sis-
tema; sua desestahilizaçào foi uma
espécie de senha para o que viria
depois. Por outro lado, a eleição de
FUC em 1994 e o sucesso na
implementação de sua agenda, 50-

macios à perspectiva de um flOVO

mandato (hoje configurado), afasta-
ram a sensação de "hiato de poder"
e ingovernabil idade e terminaram
fazendo corri que as migrações ad-
quirissem um sentido mais claro:
grande número de deputados tratou
de migrar para o "núcleo duro" do
governo, articulado em torno cio
PSDB e do PFL.

Por fim, intervieram fatores de or-
dem mais geral. Refiro-me aqui, espe-
cificamente, à percepção, por parte dos
congressistas, de que "o consenso
subjacente sobre política que usual-
mente existe na sociedade" (Dahl,
1956) lhes permitia um maior grau de
liberdade política: os baixos índices
de identificação partidária empi-rica-
mente verificados no Brasil a partir de
meados dos anos 80, bem como o
encurtamento das distâncias ideológi-
cas devido à crise cio socialismo, aos
impasses da social democracia e à as-
censão do pensamento neoliberal,
contribuíram para que o custo das
mudanças de partido, para cada de-
putado tomado individualmente, fos-
se minimizado.

Em resumo, se as mudanças de
partido tomaram-se prática corriquei-
ra no período atual, o fator mais
importante parece ter sido o proces-
so de desestabilização que, por mo-
tivos conjunturais, atingiu o núcleo
cio sistema partidário ainda na déca-
cia de 80. Atingido este ponto, o
maior grau de liberdade experimen-
tado pelos parlamentares, seja no
que se refere à legislação ou ao pla-
no da percepção da política pela
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sociedade, entra como mecanismo
auxiliar, mostrando o campo livre
para a progressão desejada. Confi-
gurada, por sua vez, a prática das
migrações no interior do Congresso
iria incidir sobre o processo que a
gerou, ao manter, e até aumentar, a
instabilidade do sistema partidário ao

Como pode-se perceber, o movi-
mento entre as legendas mantém-se
expressivo. Em média, 29,4% (442 de
um total de 1.503) dos deputados
eleitos mudaram de partido ao lon-
go do período considerados . Embo-
ra na Legislatura 1995/1998 o núme-
ro de mudanças diminua em relação
à anterior, ele ainda é superior ao
verificado por ocasião cio período
Constituinte.

Ainda que não seja possível, nos
limites deste breve artigo, discutir
exaustivamente o assunto, vale a
pena apontar algumas questões a res-

longo da década de 90.
Discutido o contexto em que sur-

ge, e se mantém, a dança das cadei-
ras, trata-se agora de examiná-la. A
tabela 1 mostra o total de mudanças
realizadas pelos deputados, apenas
os titulares, em cada uma das três
últimas legislaturas.

peito: a) cio sentido das migrações e
b) do tipo de deputado que migra.

É sabido que os parlamentares
brasileiros operam numa situação de
razoável incerteza quanto a seu fu-
turo político: as elevadas taxas de
renovação líquida das bancadas na
Câmara, de abandono da carreira
parlamentar e/ou de migração para
postos no Executivo são algumas das
evidências disponíveis a esse respei-
to. Neste contexto, e tendo em con-
ta os incentivos embutidos no arranjo
institucional brasileiro, a grande
maioria dos deputados prioriza, para

efeito de continuidade de sua car-
reira, estratégias individuais de
maximização de recursos. Estraté-
gias coletivas são pouco valorizadas,
quando não ignoradas. Para muitos,
o "pertencimento" a este ou àquele
partido é apenas urna questão de cál-
culo eleitoral, o que faz com que a
troca de legenda seja incluída entre
o repertório de estratégias clisponí-
veis para a sobrevivência política.

Na sua tentativa de reduzir a in-
certeza utilizando a troca de legen-
da, o parlamentar tem duas alterna-
tivas, não excludentes. Ou migra
para um partido que participe cio
governo tendo em vista facilitar o
acesso a recursos da União ou, blo-
queada essa possibilidade, busca
urna legenda que o deixe em me-
lhores condições para a disputa elei-
toral em seu Estado. Se puder com-
binar as duas estratégias, tanto me-
Ilior. Ambas as trajetórias são clara-
mente perceptíveis na Câmara dos
Deputados, com uma ressalva impor-
tante. As migrações são razoavel-
mente balizadas em termos do con-
tínuo esquerda/direita: 57,5% das
mudanças de partido realizadas o
foram de forma totalmente coerente
- dentro de um mesmo campo polí-
tico -, enquanto que, em apenas
5,4% dos casos, o deputado passou
de um extremo a outro do espectro.
Um percentual equivalente a 37,1%
dos parlamentares migrou entre cam-
pos contíguos. A tabela 2 oferece
uma idéia aproximada cia força de
urna das estratégias, a mudança para
o governo ao longo do período ana-
lisado.

Como fica claro pela tabela 2, o
período Constituinte apresenta um
padrão distinto de movimentação
intracongressual relativamente aos
outros dois. No primeiro, a maioria
das migrações dirigiu-se para fora do
governo e, acrescente-se, rumo a
partidos eleitoralmente mais fracos
do que o de origem', o que torna
possível afirmar que boa parte das
mudanças cio período realizou-se no

Tabela 1
Mudanças de partido realizadas pelos deputados (1987/1998)

Deputados que mudam de legenda
Legislatura Uma vez duas vezes três vezes quatro vezes Total
1987/1991	142	15	4	 162
199111995	164	40	9	2	215
1995/1998	136	27	6	1	170
Total	442	82	19	4	547

Tabela 2
Sentido da migração parlamentar frente ao

governo federal por legislatura
Sentido da
migração	1987/1991	1991/1995	1995/1998	Total
Governista	27(19%)	102(62,2%)	104(76,5%)	233(52,7%)

Saída	89(62,7%)	19(11,6%)	19(14,0%)	127(28,7%)

Outro	26(18,3%)	43(26,2%)	13(9,6%)	82 (18,6%)

Total	 142	164	136	442

1 - Por governista entende-se a migração feita em direção ao governo ou no
interior de sua coalizão.
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contexto de um reposicionamento
político global iniciado a partir, e por
influência, dos debates constituintes.
Na década de 90, a migração no sen-
tido, e dentro do governo, é majori-
tária e cresce do período Coilor para
o de Itamar (o que OS dados agrega-
dos da tabela acima não permitem
perceber) e deste para o de FHC, o
que é coerente com a evolução das
performances governamentais.

A análise das características dos
deputados que migram, por sua vez,

Esquerda

Deputados que	211
mudam de partido	(82,1%)

Deputados que	46
mudam de partido	(17,90/6)

Total	 257

Finalmente, deputados dos Esta-
dos do Norte migram mais do que
os do Sul, numa relação que se for-
talece à medida que avançam as
legislaturas. No período de 1995/
1998, 52% dos deputados nortistas
migraram, pelo menos urna vez, con-
tra apenas 18% no caso dos sulistas.
Mas, dentro de cada região, existem
diferenciações. Enquanto em Santa
Catarina e no Rio Grande do Sul cer-
ca de 11% dos deputados costumam
migrar, no Paraná 41% o fazem; de
outro lado, enquanto em Tocantins.
Rondônia e Roraima 50%, em mé-
dia, dos eleitos mudam de partido,
no Pará o índice cai para 21%. O que
os dados mostram, quando se esten-
de a análise para o conjunto do País,
é que o processo de reacornodação
política iniciado na década de 80
atingiu, de forma diferenciada, os
Estados, o que pode ser um indica-
dor de que, em algumas unidades

revela aspectos dignos de nota. Ao
contrário do que se poderia pensar,
deputados bem votados, situados no
topo da lista em seus Estados, têm
tanta probabilidade de efetuar urna
troca de legenda quanto aqueles elei-
tos nas últimas posições, o que é
mais um dado a reforçar a Sensação
de incerteza antes referida. Deputa-
dos pertencentes aos partidos de
esquerda migram menos cio que os
vinculados aos partidos de direita,
corno pode ser visto na tabela 3'.

Centro	Direita	Total

407	443	1061
(69.9%)	(66,7%)	(70,60/6)

175	221	442
(30,1%)	(33,3%)	(29,2%)

582	664	1503

da Federação, o sistema partidário
possuía raízes mais profundas. Nes-
ses Estados, numa espécie de ciclo
virtuoso, a maior solidez das estru-
turas partidárias parece ter contribu-
ído para inibir a migração.

Que conseqüências vêm tendo as
migrações no interior da Câmara para
os partidos políticos brasileiros? Sus-
tento que elas afetam sua coesão no
interior do Parlamento e seu desem-
penho na arena eleitoral.

A literatura recente sobre o Con-
gresso Nacional tem procurado mos-
trar que os partidos brasileiros são
disciplinados e coesos na arena par-
lamentar (Figueiredo e Limongi.
1995), superando, nesses quesitos,
as organizações do período 45/64
(Santos, 1997). Sendo assim, o exa-
me das migrações na Câmara dos
Deputados nos coloca diante de um
paradoxo: como explicar que em um
quadro partidário "mais coeso" as

mudanças de partido superem, e
muito, as verificadas em outro "me-
nos coeso"? A resposta só pode ser
encontrada se disciplina e coesão
partidárias forem tratadas de modo
distinto: a primeira referindo-se à
capacidade do partido controlar seus
votos em plenário, e a segunda, aos
vínculos (programáticos, ideológi-
cos) que ligam seus integrantes en-
tre si e à organização.

O alto grau de disciplina partidá-
ria encontrado no Congresso pode
ser, em parte, explicado pela manei-
ra corno está estruturada a competi-
ç em seu interior. Como a literatu-
ra tem enfatizado, o Executivo e o
Colégio de Líderes têm controle com-
pleto sobre a agenda e o ritmo dos
trabalhos parlamentares. Por sua vez,
a maioria dos deputados, em espe-
cial os aliados cio governo, espera
contar com a intermediação da lide-
rança para ter acesso a recursos pro-
venientes do poder público, o que
toma racional seguir o voto do líder,
a não ser quando tal orientação con-
traria posições de princípio ou, de
modo mais realista, prejudica direta-
mente a posição do parlamentar em
sua base eleitoral - neste caso, ele
terá que ponderar a situação, avali-
ando prós e contras da posição a
ser adotada. Sendo assim, é bastan-
te plausível que as mudanças de
partido não afetem a disciplina: es-
teja em que partido estiver, na maior
parte das vezes, é compensador para
o deputado votar com o líder.

Mas os instrumentos capazes de
garantir disciplina não são suficien-
tes para criar coesão. Pelo menos,
não tem sido na Câmara dos Depu-
tados. A tabela 4 nos fornece uma
mostra da intensidade da movimen-
tação na Câmara durante a
Legislatura 1991/1995, período em
que, de acordo com Figueiredo e
Limongi (1995), os partidos brasilei-
ros, independentes de seu perfil ideo-
lógico, teriam passado a atuar de
modo coeso`.

Tabela 3
Mudança de partido por ideologia (1987/1998)
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Tabela 4
Migração por partido no Câmara dos Deputados (1991/1994)

PARTIDO	deputados	número de	número de deputados que	instabilidade
eleitos	deputados	deputados entram e saem	da bancada

que saem	que entram	do partido

PMDB
PFL
PSDB
PDC/PDS/PPR
PST/PTR/PP
PTB
PRN
PL
PSD
PT
PDT
PSB
PC do B
Outros
Total

38,8
74,7
44,7
86,2

1725,0
108,1
119,5
106,3

2900,0
11,4
41,3
27,3
0,0

176,9
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503	 164	 215	 51

1 - Outros: PMN, PPS. PV, PSTU, PSC, PRS, PSL, PRP e Prona.
2- PDC e PDS fundiram-se dando origem ao PPR. Foram tratados como um só partido. O mesmo vale para PST e PTR

que deram origem ao PP. Ambos as fusões ocorreram em 1993,
4 - A Instabilidade da bancada é calculada somando o número de deputados que entram e saem do partido,

dividindo pelo número de deputados eleitos e multiplicando por 100.

A observação da tabela deixa cla-
ro que as bancadas dos partidos de
direita apresentaram ma ior instabili-
dade do que as de centro e estas
mais do que as de esquerda`. Pode-
se ainda acrescentar que dos 116
deputados dos partidos de direita
que mudaram de partido. 101 fica-
ram dentro do seu campo ideológi-
co. Isto significa que, para 39,4%
dos deputados eleitos pela direita em
1990 (101 num universo de 256), não
fazia a menor diferença em que par-
tido ficar desde que fosse no interi-
or de seu campo. Pouca coisa os
prendia ao seu partido de origem. O

que não é nenhuma surpresa: OS

partidos brasileiros não fazem qual-
quer tipo de seleção dos candida-
tos; o que estes pensam sobre o pro-
grama partidário, por exemplo, não
tem qualquer influência sobre suas
chances de eleição; as campanhas
são individualizadas e uma vez elei-
tos, no caso dos partidos de direita,
os deputados sequer se reúnem em
bancada para debater seus pontos
de vista. Neste sentido, as constan-
tes trocas de partido apenas vêm
somar-se a um quadro já precário:
partidos como o PTB e o PL, onde o
número de deputados que entra e

sai é maior do que o número de elei-
tos, podem ser qualquer coisa - até
mesmo urna espécie nova no reino
dos "partidos-ônibus", o "partido-
baldeação" -, menos uma bancada
coesa. Se tem sentido falar em coe-
são quando o assunto é a direita
congressual, e certamente tem, a re-
ferência deve estar menos nos parti-
dos tomados individualmente e mais
no campo ideológico enquanto tal.
Tanto é assim que não causou ne-
nhuma surpresa a possibilidade, vei-
culada pelos jornais, de um proces-
so de fusão envolvendo, num novo
Arenão, PFL, PPB, PTB e PL.
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Sem pretender alongar por de-
mais o assunto, um comentário ain-
da pode ser feito. Como a maioria
das migrações na Câmara foi feita no
sentido do governo ou dentro do
próprio governo, pode-se supor que
um dos fatores que contribui para a
disciplina dos partidos no Congres-
so, a concentração de poderes
legislativos nas mãos do Executivo
federal, termina por dificultar a coe-
são das bancadas: da mesma manei-
ra que votar com o governo, seguin-
cio a orientação cio líder, é o cami-

A DANÇADOS "INFIÉIS"

nho recomendado para o acesso aos
recursos disponibilizados pela União
para uso político, também mudar de
partido pode ser necessário para
melhor se situar na disputa por es-
ses mesmos recursos. E como os
líderes não possuem instrumentos
para impedir que isto ocorra, resta-
lhes, se querem impedir uma dimi-
nuição sensível de sua bancada, as-
sumir o papel de agentes aliciadores
em meio à confusão.

Um último aspecto a ser consi-
derado refere-se à relação entre as

mudanças de partido e volatilidade
no Brasil. A volatilidade mede o grau
de mudança eleitoral agregada en-
tre dois pleitos consecutivos, poden-
do ser expressa em termos da quan-
tidade de votos ou de cadeiras
transferidas no interior cio sistema.
(Jsualmente, a medida indica, ainda
que de forma aproximada, o
percentual de eleitores que alterou o
seu voto de uma eleição a outra. Mas,
no Brasil, a coisa não é bem assim,
como pode se perceber analisando os
dados organizados na tabela 5.

Tabela 5
Migração parlamentar e desempenho eleitoral dos partidos

N de cadeiras do	N5 de cadeiras do	N de cadeiras	N de cadeiras do
partido após a	partido após a	partido após a	partido após a

eleição de 1986	eleição de 1990	eleição de 1994	eleição de 1998

igual ou menor	Igual ou menor	Igual ou menor	Igual ou	menor
maior	 maior	 maior	 maior

Partidos que	PFL, PL,	 PTB, PDT	 PFL,PP,	PPR	PFL.PSB	PPB
ganham deputados PDT,	 PL, PSDB	 PSDB, PV, P1	PPS, PSDB
na Câmara durante PC do B	 PSB, PSD	 PMN, PSD	 Prona
a legislatura PDC, PST

PRN, PRS
PC do B

Partidos que	PMDB, PT PDS	PDS	PMDB, PFL PSB	PTB,PDT,	PT	 PMDB,
perdem deputados	 PMDB	 PRN, PRP
na Câmara durante	 PRN, PRS	 PDT, PSC
a legislatura	 PSC	 PMN,

PL.
PC do B

1 - Nesta tabela, ao contrário dos demais, optei por incluir os dados referentes à migração ocorrida durante a Legislatura 198211986.
As intormaçôes, neste coso, foram retirados de Limo Jr. (1993).

2 - Os poucos partidos que, em determinada legislatura, não ganharam nem perderam deputados e não foram incluidos na tabela.
3-Os dados referentes às eleições de 1986, 1990 e 1994 vêm de Nicolau (1998). Paro a eleição de 1998, a fonte é o DIAP.

A tabela tem a intenção de rela-
cionar a migração parlamentar (as
linhas classificam o partido segundo
o critério de ter ganho ou perdido
deputados ao longo de determinada
legislatura) com o desempenho elei-
toral (as colunas nos dizem se o
mesmo partido ganhou ou perdeu
cadeiras em função da disputa elei-
tora!). O que sugerem os dados? Sim-

plesmente que boa parte da
volatilidade eleitoral rio Brasil pode
ser explicada não porque o eleitor
mudou de partido, mas porque o
parlamentar o fez. Em 84% dos ca-
sos mostrados na tabela, a
volatilidade parlamentar gerada pela
disputa eleitoral tem o mesmo senti-
do da volatilidade gerada pelas mi-
grações internas à Câmara. Partidos

que ganham cadeiras ao longo da
legislatura tendem a manter ou au-
mentar sua força na eleição seguin-
te". Dito de outra forma, as migra-
ções no interior da Câmara parecem
explicar parte considerável da
volatilidade eleitoral brasileira. Na
verdade, se fosse possível mostrar o
detalhamento dos cálculos para cada
uma das eleições disputadas para a
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Câmara` desde 1982, perceber-se-ia
que os partidos cuja volatilidade
devido migração intraparlamentar
tem o mesmo sentido daquela origi-
nada pelo processo eleitoral respon-
dem por, no mínimo, 75% da
volatilidade total emergente das ur-
nas.

A mudança de partido é uma prá-
tica discutível. Mas permitida e, até
certo ponto, incentivada pelas regras
vigentes. A dança dos -infiéis" é parte
de uma estratégia de sobrevivência' 3.

Um tipo de comportamento que,
para além das conseqüências apon-
tadas acima, distorce ainda mais o
exercício da representação no País.
Afinal, apenas os deputados que al-
cançam o quociente eleitoral podem
se considerar "donos" de seu man-

A DANÇA DOS "INFIÉIS"

dato: na última eleição, segundo le-
vantamento feito pelo jornal "Folha
de S. Paulo", somente 25 dos 513
eleitos conseguiram tal proeza. A
grande maioria só se elege graças ao
mecanismo de transferência dos 'o-
tos de legenda e dos candidatos der-
rotados de seu partido ou coligação
(estes, sem a autorização do eleitor,
que não conhece o sistema). Ao
mudar de partido, o deputado leva
consigo esta cota virtual de votos.

Tem sentido, portanto, a adoção
de mecanismos que garantam ao
partido, e não ao parlamentar, a pos-
se do mandato. A discussão, no en-
tanto, tem seu grau de complexida-
de. Primeiro, é preciso esperar para
saber o que realmente o Congresso
Nacional pensa a respeito, já que

existem dez projetos distintos em
Iramitação versando sobre o assun-
to. A proposta aprovada na Comis-
são do Senado veta a troca de le-
genda ao puni-la com a perda cio
mandato. Mas outras limitam-se a
estabelecer uma quarentena, um
período onde seria vedada a mudan-
ça'.

Em segundo lugar, é de se espe-
rar que o conjunto das regras que
regulam a competição eleitoral e
partidária guarde coerência interna.
Que sentido pode ter um sistema
político que, na arena eleitoral, tor-
na o partido um ator secundarizado
- permitindo ao candidato absoluta
autonomia na campanha, conferin-
cio ampla liberdade de coligação nas
eleições proporcionais e incentivan-
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A DANÇA DOS "INFIÉIS'

do o eleitor a personalizar o voto -,
enquanto, na arena parlamentar,
muda da água para o vinho e diz
que o mandato pertence ao partido?
Discutir fidelidade partidária no Par-
lamento tem sentido se os partidos
tornam-se relevantes fl() processo
eleitoral.

Chegamos, portanto, ao terceiro
ponto: a discussão acerca de instru-
mentos que vinculem o mandato ao
partido tem que ser feita flO contex-
to da anunciada reforma política.
Neste caso, muita água ainda vai ro-
lar, mas, prevalecendo o entendi-
mento do núcleo do governo, tere-
mos mudanças significativas no sis-
tema eleitoral e partidário brasileiro.
Não é o caso de abordar aqui todas
as medidas em questão, mas apenas
de ressaltar o que parece essencial:
a aprovação combinada de distrital
misto, cláusula de barreira e fideli-
clade partidária, acabará contribuin-
do para acentuar alguns dos piores
traços de nosso sistema político, tor-
nando-o menos competitivo e mais
oligárquico, aumentando a
desproporcionalidade entre a von-
tade expressa nas urnas e a repre-
sentaçào no Parlamento e facilitan-
do o controle cio Congresso pelo
Poder Executivo. A fidelidade, neste
contexto, tem como objetivo
prioritário facilitar a vida do gover-
no, o que, é bom lembrar, sempre
foi o mote para as "reformas políti-
cas' no Brasil.
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Notas
1 Os dados que aqui serão apresentados

foram coletados e organizados no pro-
cesso de elaboração de minha tese de
doutoramento pela UFMG, onde se dis-
cutem as motivações e o impacto das
trocas de legenda sobre o sistema par-
tidário brasileiro. As fontes são: Reper-
tório Biográfico da Câmara dos Depu-
tados (488, 498 e 503 Legislaturas),
documentos do Centro de Documenta-
ção e Informação (Cedi) da Câmara, e
o "Quadro de Mudanças de Partido", do
Núcleo de Informática da Secretaria-
Geral da Mesa.

2 Não há dados disponíveis. Santos
(1986) refere-se ao fenômeno como
algo marginal no sistema de 1945.
A emenda, editada em maio de 1985,
estabeleceu eleições diretas para pre-
feitos das capitais, estâncias
hidrominerais e áreas de segurança
nacional, concedendo ainda o direito de
voto aos analfabetos.

Participam do Colégio os líderes de par-
tidos com, pelo menos, seis deputados.
Se computada a movimentação dos
suplentes, o número de deputados que
mudam de partido sobe a 519, geran-
do um total de 633 trocas de legenda
desde 1987.

6 Isto é particularmente evidente no caso
dos 103 deputados do PMDB. Destes,
apenas 3 dirigem-se ao segundo mai-
or partido da Câmara, o PFL. Cinqüen-
ta e um dirigem-se, em diferentes mo-

mentos, ao PSDB, enquanto os demais
espalham-se entre PTB, PDT, PSB, PC
do B, PDC, PL, PTR e PRS.
O contraste esquerda/direita fica mais
evidente quando os dados são desa-
gregados por legislatura. No período
Constituinte, e em contraste com as
legislaturas seguintes, os deputados
dos partidos de direita pouco mudaram
de partido, o que puxa o seu índice para
baixo. A esquerda, por sua vez, man-
teve um comportamento constante. Ain-
da no caso da esquerda, merece men-
ção o fato de que os parlamentares do
PDT foram responsáveis por nada mais
nada menos que 75% das migraçóes
realizadas e por todos os casos em que
o parlamentar migrou de um extremo a
outro do espectro partidário.

8 Pode-se notar, para ficar nos casos ci-
tados, que Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Pará são Estados onde o
PMDB e o PDS mantiveram sua força,
apesar do surgimento do PSDB e do
PFL. Também nesses Estados,
agremiações efêmeras não consegui-
ram polarizar o processo eleitoral, en-
quanto que, no Paraná, partidos como
o PRN e o PP chegaram a se apresen-
tar como alternativas concretas ao go-
verno estadual.
Os autores analisam 221 votações no-
minais onde os líderes orientaram suas
bancadas na Câmara dos Deputados.
entre 1989 e 1994.

10 A Bancada do PDT tem comportamen-
to semelhante às de centro, mas, na
média, as bancadas de esquerda ficam
bem abaixo das do PMDB e do PSDB.

11 Nos diversos casos em que o partido
primeiro surge na Câmara, para depois
fazer seu teste eleitoral, o parâmetro
para avaliar se o partido ganhou ou
perdeu cadeiras nas urnas é o número
de deputados que esse possuía imedia-
tamente antes da eleição.

120 que não vou fazer para não saturar o
artigo com números e tabelas.

13 Durante a Assembléia Constituinte,
emenda que vinculava o mandato ao
partido, e não o partido, foi derrotada
por 324 a 79, com 154 ausências (Lima
Jr., 1993).
Quatro dentre os dez projetos em

tramitação caminham neste sentido.
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