
ENSAIO

Para que servem os partidos?

Uma práfica polífica que faz com que nomes se sobreponham a programas partidários
e em que os políticos vão direto ao eleitor sem a mediação do partido tem levado muitos
a perguntar se os partidos políticos ainda têm senfido em existir

"Os partidos são inevitáveis.
Nenhum país grande e livre passou sem eles.

Ninguém mostrou como o governo representativo
poderia funcionar sem eles".

(Iaines Bryce)
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eleitor brasileiro as-
sistiu recentemente,
às vésperas do prazo

J de encerramento das
filiações partidárias,

à antecipação do processo eleitoral
que viverá em 1998. O baile de
políticos em busca de legendas para
lançarem suas candidaturas e as apa-
rições no horário nobre da TV deram
ao eleitor o gostinho de uma campa-
nha eleitoral que, em tese, só deve-
ria ser desencadeada no ano que
vem. Segundo a legislação eleitoral,
a propaganda em TV só é permitida
no horário gratuito do Tribunal Regio-
nal Eleitoral e depois que o partido
tiver escolhido o candidato em con-
venção, fato que deverá ocorrer a
partir de julho de 1998. Mas, na
prática, o dia-a-dia está recheado de
campanhas personalistas, que tra-
zem à tona uma discussão que não é
nova, mas que precisa ser feita
continuamente: para que servem os

partidos políticos? O que se vê na TV
e nos jornais diários não é resultante
de uma ação partidária em busca de
candidatos e definições programáticas
para as eleições gerais em 1998. Ao
contrário, são candidatos, nomes bem
conhecidos do eleitorado, numa busca
oportunista de legendas capazes de
elevar seu potencial de votos.

O PSB, por exemplo, vira a vede-
te da temporada, apesar de sua
pequena estrutura eleitoral, por ser
um partido não radical, que reúne
nomes de centro e de esquerda, e
que vem crescendo. O partido deci-
diu abrir as portas a políticos bons de
voto, com vistas a um melhor desem-
penho eleitoral. Os partidos políti-
cos, ao que parece, vão passar por
mais uma eleição cedendo lugar aos
nomes, levando ao eleitorado o po-
lítico capaz de seduzi-lo em troca de
votos e, mais uma vez, deixando de
lado a discussão do seu papel de
representação, da sua proposta e do
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seu compromisso. O PT, mesmo
aberto a alianças para viabilizar uma
candidatura de oposição ao governo,
continua sendo um dos poucos par-
tidos a cobrar certo compromisso
ideológico de seus filiados. Talvez
por isso mantenha os 20% do eleito-
rado e seja o único partido cujos
candidatos ainda se apresentem à
sociedade coesos com a legenda.

O rearranjo político com vistas a
reunir um time oposicionista capaz
de vencer o atual presidente, candi-
dato à reeleição, compõe um cenário
que torna difícil, para o eleitor,
identificar alguma linha ou trajetória
política dos partidos. Ancorados pela
Constituição Federal de 1988, que
permite a livre troca de legenda, e
pressionados pela legislação eleito-
ral, que estabelece o prazo de 3 de
outubro para se filiarem a algum
partido, os políticos que desejam
disputar as eleições em 1998 passa-
ram o mês de setembro de malas
prontas, assuntando aqui e ali, fazen-
do contas na ponta do lápis e, claro,
acompanhando o desempenho dos
partidos junto ao eleitorado para ver
onde teriam mais chances.

Soma-se a isso o desinteresse da
população pela política mostrado
em pesquisa do Instituto Gerp,
divulgada pelo "Jornal do Brasil".
Segundo a pesquisa, 62% dos 2.700
eleitores ouvidos no Rio de Janeiro
dedicam hoje menos atenção às ati-
vidades de políticos do que dedica-
vam há cinco anos. À margem do
debate da nova lei eleitoral, que
ocorria no Congresso, 55% desse
eleitorado confessou não conhecer
as mudanças propostas, e a maioria
quer duração mais curta para a dis-
puta eleitoral: 70% acham que a
campanha não deve ultrapassar 40
dias. Também a maioria (62%) de-
fende o fim do horário eleitoral
gratuito do TRE.

Dentro dessa realidade, estamos
vivendo um momento do processo
democrático em que a pergunta "Os
partidos ainda têm algum sentido?"

"Pesquisa
realizada no Rio

de Janeiro
mostrou que
grande parte
dos eleitores
dedica hoje

menos atenção
à política do

que dedicava
há cinco anos"

aparece com freqüência na boca de
analistas políticos e eleitores. Na
definição mínima dada por Giovani
Sartori 1 , "um partido é qualquer gru-
po político identificado por um rótu-
lo oficial que apresente em eleições
e que seja capaz de colocar, através
de eleições (livres ou não), candida-
tos a cargos públicos". Mas será só
essa a função dos partidos? O pró-
prio Sartori diz que não. Segundo
ele, essa definição serve apenas
para dizer o que não é um partido,
na medida em que não responde à
pergunta "Para que eles servem?" -
questão que considera necessária
para se chegar a uma conceituação
mais razoável. Ele acrescenta uma
característica aos partidos políticos
que chama de "função expressiva".
Isto significa que os partidos tradu-
zem e expressam as preferências
das massas, e também lançam seu
próprio peso nas reivindicações que
se sentem obrigados a fazer.

No caso dos partidos brasileiros,
toma-se difícil formular uma defini-
ção mais ampla, considerando-se os
aspectos da representação e da com-

binação de interesses de um lado e
da centralização do poder, de outro.
E, pior, a considerar-se a importância
do papel dos partidos junto às deci-
sões tomadas pelo governo, pode-se
dizer que, no Brasil, uma certa his-
tória de omissão faz deles algo amorfo.
Partidos considerados fortes, como a
Arena, tiveram pouquíssima partici-
pação nas decisões do governo.
Como pode um partido ser maioria
no Executivo e no Legislativo e não
participar das decisões? O ex-presi-
dente da Arena Batista Ramos, que a
dirigiu durante o governo Médici,
assumiu essa omissão nas questões
nacionais: "Nunca o partido foi con-
sultado sobre problemas efetivos do
governo e dos parlamentares. ( ... ) O
partido também jamais foi ouvido
sobre a escolha dos presidentes da
Câmara e do Senado e das lideranças
do governo nas duas Casas"'.

Quanto ao MDB, instalado na
oposição, também não desempe-
nhou papel maior que mero coadju-
vante nas grandes decisões nacio-
nais. Como tal, viu muitas de suas
bandeiras serem adotadas pelo go-
verno, entre elas a extensão da
legislação trabalhista às empregadas
domésticas, férias de 30 dias e remu-
neração de vereadores. Mas não se
pode dizer que ele tenha participado
dos momentos decisivos da vida
nacional.

A questão é saber de que forma
os partidos políticos têm contribuído
para melhorar a dinâmica da admi-
nistração pública, a eficiência do
Estado e o processo de democratiza-
ção. Os exemplos citados ao longo
deste trabalho revelam que eles
ficaram longe de dar essa contribui-
ção. Atrelados a uma política cartorial,
como já referimos, o que fazem é
ficar à mercê de interesses menores,
reféns dos eleitores. A cultura de
partidos criados de cima para baixo
e a forma de organização dos parti-
dos no Brasil também contribuíram
para deformar a função deles, favo-
recendo as decisões de cúpula.
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Foram poucos os partidos que
surgiram de manifestações popula-
res. Em geral, eles eram formados
com base na estrutura governamen-
tal e em lideranças oficiais. Afonso
Arinos, citado por Victória
Benevides3 , afirmou, em conferên-
cia na Escola Superior de Guerra,
que os partidos brasileiros "são ge-
rados e formados no próprio seio do
grupo governante. Primordialmen-
te, no do Executivo, em seguida, no
do Congresso e, por fim, dentro dos
limites das chamadas classes políti-
cas, ou seja, pelos "notáveis" da
agremiação ( ... ) Assim, essa forma
de estruturação dos partidos afasta-
se das bases sociais, ou melhor, a
representação vai-se distanciando
dos representados ( ... ) As forças
sociais fundamentais, inclusive as
próprias bases partidárias, não atu-
am na formação dos partidos, talvez
com a única exceção atual das comu-
nidades eclesiais em ligação com o
Partido dos Trabalhadores."

Um exemplo claro de que os
partidos políticos acabam assumindo
uma posição menor em relação aos
nomes, mesmo nos casos de partidos
mais populares e de esquerda, como
PT e PDT, é a personificação de Luiz
Inácio Lula da Silva e de Leonel
Brizola. No caso de Lula, a imagem
de um homem inflexível e radicalis-
ta, ranheta, barbudo e sem formação
intelectual, como difundiu a direita,
foi suficiente para estender ao par-
tido a pecha de radical e praticamen-
te inviabilizá-lo como opção a uma
sociedade nova e moderna.

Também na campanha de Patrus
Ananias (PT) para prefeito de Belo
Horizonte, as elites difundiram a
noção de que "Patrus é bom, mas é
o PT que o estraga". É bastante
enigmático entender como o eleitor
faz a decantação entre partido e
candidato ou eleito. Enquanto o pre-
feito Patrus exibia uma popularidade
de mais de 70%, durante sua admi-
nistração, o partido, ao contrário,
amargava grandes índices de rejei-

ção. Onde está a falha? Não podemos
atribuí-Ia exclusivamente à
desinformação da sociedade, claro,
nem aos erros históricos. É preciso
discutir o que os partidos têm feito
para mudar ou manter essa cultura.

O que Alexis de Tocqueville, há
quase 200 anos, já chamava de "gran-
des partidos" "são os que se apegam
mais aos princípios do que a suas
conseqüências; à generalidade, e
não aos casos particulares; às idéias,
e não aos homens. Esses partidos,
em geral, têm traços mais nobres,
paixões mais generosas, convicções
mais reais, conduta mais franca e
ousada do que os outros.4"

Samuel Huntington 5 faz uma de-
fesa dos partidos políticos que me-
rece destaque. Segundo ele, à medi-
da que a sociedade vai crescendo e
se modernizando, vão surgindo os
problemas de integração e de assi-
milação política que produzem, ine-
vitavelmente, a expansão da consci-
ência e da participação políticas,
levando ao surgimento dos partidos:
"Os meios institucionais principais
de organizar a expansão da partici-

"Para Huntington,
construir o Estado
numa sociedade

moderna é
construir um

sistema partidário
capaz de

estruturar a
participação de

novos grupos na
política"

pação política são os partidos políti-
cos e o sistema partidário".

Para Huntington, construir o Esta-
do numa sociedade moderna é, prin-
cipalmente, construir um sistema
partidário eficaz em condições de
estruturar a participação de novos
grupos na política. "Os partidos or-
ganizam a participação na política;
os sistemas partidários afetam o rit-
mo em que a participação se expan-
de ( ... ) As eleições e os Parlamentos
são instrumentos de representação;
os partidos políticos são instrumen-
tos de mobilização." Segundo
Huntington, os partidos políticos
surgiram nos países de governo re-
presentativo, o que equivale a dizer
que o seu nascimento está ligado à
natureza da participação política.

Pela definição de Max Weber6,
partido político compreende um
agrupamento de formações sociais
muito diversificadas, além de uma
natureza essencialmente orientada à
conquista do poder político dentro
de uma comunidade. Vai desde os
grupos unidos por vínculos pessoais
e particularistas às organizações com-
plexas de estilo burocrático e impes-
soal com o objetivo comum de se
moverem na esfera do poder públi-
co. Fica claro, na sua definição, o
caráter associativo, independente-
mente dos fins. As associações que
podem ser tomadas como partido
surgem no momento em que o siste-
ma político alcançou um certo grau
de autonomia estrutural, de comple-
xidade interna e de divisão de traba-
lho que permitam, por um lado, um
processo de tomada de decisões
políticas em que participem diversas
partes do sistema e, por outro, que
aí se incluam os representantes da-
queles a quem as decisões políticas
se referem.

Mas Weber7 fez outras considera-
ções sobre os partidos, que são,
segundo ele, assim como as "clas-
ses" e os "grupos de status", fenôme-
nos de distribuição de poder dentro
de uma comunidade. "Os partidos
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vivem sob o signo do poder. Sua
ação é orientada no sentido da aqui-
sição de "poder" social, o que quer
dizer no sentido de influenciar uma
ação comunal a despeito de qual seja
seu conteúdo." Weber afirma que
partidos só são possíveis numa co-
munidade que possua alguma ordem
racional e um corpo disponível de
pessoas que estejam prontas a
assegurá-la, "pois os partidos se
dirigem justamente no sentido de
influenciar esse corpo e, se possível,
recrutá-lo dentre os seguidores do
partido".

Retomando a discussão inicial, é
preciso ressaltar que, ao longo da
história brasileira, os partidos políti-
cos nunca conseguiram se configu-
rar, aqui, como meios de represen-
tação legítimos da sociedade e aca-
baram perdendo espaço político para
o personalismo e seus integrantes. O
eleitorado brasileiro sempre criou
uma ligação histórica com o candida-
to, nunca com o partido. Por isso,
toma-se fundamental discutir a rela-
ção representante e representado e
os problemas que afetam a compre-
ensão do eleitorado sobre os parti-
dos políticos. Não só isso, mas discu-
tir também a dificuldade que o elei-
tor tem de identificar os partidos
pelas suas legendas e programas,
suas funções, e diferenciá-los do
ponto de vista ideológico e
programático. E ainda, como os par-
tidos políticos poderiam resgatar o
papel de representar efetivamente
as forças da sociedade junto ao poder
público, sua principal função.

Não precisamos ir muito longe.
Na própria Assembléia Legislativa
de Minas, temos fartos exemplos
que mostram como a representação
partidária foi, historicamente, com-
prometida pelas relações de cliente-
la e de interesses que envolvem
deputado—governo—eleitor e exclui
os partidos do cenário da represen-
tação. Numa pesquisa nos anais da
Casa, de 1970 para cá, pode-se
perceber que o grande partido dos

"O eleitorado
brasileiro sempre

manteve uma
ligação histórica
com o candidato,

nunca com o
partido. Por isso,
é fundamental

discutir a relação
representante e
representado"

mineiros sempre foi o Palácio da
Liberdade - único com voz uníssona
dentro do Parlamento mineiro. Ainda
que a maioria não fosse formada
pelo partido do governo. Era co-
mum, no começo da administração,
ou uma debandada geral para o
partido do governo ou a formação,
como ocorreu no segundo mandato
de Hélio Garcia, de blocos de apoio
ao governo aglutinando praticamen-
te todas as legendas da Casa. A
formação de bloco, no caso de Garcia,
se deu por critérios não muito no-
bres: liberação de verbas de subven-
ção social e concessão de cargos.
Não faltaram críticas e denúncias
contra a formação do Blocão.

E é a essa falta de configuração
ideológica que se constata na maio-
ria dos partidos em Minas Gerais,
exemplo que vale para todo o País,
que se atribui o total descom-
prometimento com programas e elei-
tores, o que faz da representação
deles no Parlamento um exemplo
típico de arranjo clientelista. O que
define a linha de atuação do depu-
tado é muito mais a política do "é

dando que se recebe", mantida com
o Poder Executivo e com o eleitor.
Este não só aceita como reivindica a
posição de cliente, numa via de mão
dupla com os políticos, dando-lhes
voto em troca de favores e, assim,
alimentando um círculo vicioso tão
nocivo à democracia.

Também a falta de institu-
cionalização do sistema partidário
brasileiro afeta os laços entre repre-
sentante e representado. Para se
consolidarem como representantes
legítimos da sociedade, os partidos
políticos precisam ser institu-
cionalizados.

Se buscarmos uma explicação
histórica, o descrédito, em que vi-
vem hoje os partidos políticos brasi-
leiros se dá um pouco em função da
própria história de descontinuidade8
deles, um pouco em função da cul-
tura antipartidária e, talvez princi-
palmente, pela cultura eleitoreira e
fisiológica. Amarrado à cultura
clientelista e cartorial brasileira, o
processo eleitoral acaba por privile-
giar nomes de políticos, num proces-
so de personalismo exacerbado que
supera de longe os partidos. Além
disso, a grande quantidade de legen-
das (que são criadas a cada eleição)
cuida de segmentar ainda mais a
população, dificultando o acompa-
nhamento sistemático do trabalho
dos partidos9 . Essa descontinuidade
dos partidos no tempo e na história
não contribui para a fixação da me-
mória popular.

Amauiy de Souza` chama a aten-
ção para a conexão entre a instabi-
lidade partidária e as instituições
eleitorais e legislativas. Segundo
ele, no período pós-guerra, um sis-
tema de representação proporcio-
nal, operando em distritos eleitorais
excessivamente extensos, abrangen-
do Estados inteiros com listas abertas
e uma enorme quantidade de candi-
datos, contribuiu significativamente
para distorcer o voto e diluir o
relacionamento entre representan-
tes e representados. Além disso,
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uma legislação excessivamente per-
missiva tem levado à constante pro-
liferação de partidos e ao crescimen-
to da infidelidade partidária, estimu-
lando trânsfugas a deixarem seus
partidos para criar novas legendas
partidárias.

Souza também observa o cresci-
mento maciço dos eleitores que
buscam ansiosamente soluções para
suas carências, o que cria, segundo
ele, uma constante turbulência, pro-
vocando realinhamentos eleitorais,
diluindo o apoio aos partidos e aba-
fando as vozes dos que se identifi-
cam com os partidos e que a eles são
leais. E, mais, o autor aponta o
crescimento das alianças partidárias
como produto da instabilidade do
sistema partidário. Em 1962, mais de
80% das cadeiras dos pequenos par-
tidos e quase 50% das cadeiras dos
três principais partidos no Congres-
so foram conquistadas por meio de
alianças partidárias, a maioria delas
despida de qualquer compatibilida-
de ideológica ou programática. "O
resultado disso foi a deformação da
representação partidária", assinala.
Essa incompatibilidade não impediu
que, nas últimas eleições, em 1994,
PSDB e PFL formassem uma aliança
para assegurar a eleição de Fernando
Henrique Cardoso.

Como se vê, são muitas as indica-
ções que colocam os partidos políticos
e o sistema partidário brasileiro na
berlinda. Em geral, as indicações são
de problemas, e raramente se apon-
tam os partidos como merecedores de
apreço público: falta institu-
cionalização, são descontínuos, frag-
mentados, fracos, populistas, fisioló-
gicos, clientelistas, não existe fidelida-
de partidária, o eleitorado é muito
grande e disperso, suscetível à política
de clientela, e também há problemas
com a representação. A história dos
partidos políticos no Brasil deixa claro
que eles se movem muito mais em
função de ajustamentos de cúpula do
que em função dos representados.

Desde a proclamação do Império,

em 1822, até o surgimento da Nova
República, em 1985, o Brasil passou
por sete reformas partidárias. Da Nova
República para cá, assistimos ao
surgimento do PSDB, ao surgimento
e desaparecimento do PRN e à fusão
de tantas outras legendas.

A dança dos partidos políticos no
Brasil começa no baile da Ilha Fiscal.
No tempo do Império, o bipar-
tidarismo era controlado pelo pró-
prio imperador, que exercia o "Po-
der Moderador", através do qual era
assegurada a alternância dos parti-
dos no poder. Formados por coali-
zões diversas, de grandes proprietá-
rios rurais, profissionais urbanos e a
burocracia imperial, os dois partidos
contribuíram para a consolidação de
uma monarquia semiparlamentarista.
A chegada da República, em 1889,
e o fim do bipartidarismo fortalecem
o poder central e trazem para o
cenário político a federação descen-
tralizada e as legendas estaduais,
comandadas pelos chefes do Execu-
tivo, na chamada "política dos gover-
nadores", segundo a qual a Presidên-
cia era mantida sob o controle das

"Com a exigência
de abrangência

nacional e a falta de
norma de exclusão
dos partidos com

pequeno peso
eleitoral, a

Constituinte de 46
tornou instável o
sistema partidário

brasileiro, diz
Souza"

elites dos Estados mais poderosos.
Amaury de Souza` observa que

os partidos oligárquicos estaduais
perpetuaram-se no poder através de
restrições ao direito de voto,
corrupção e fraude eleitoral e pela
contínua supressão da oposição.
"Sendo assim, não é de surpreender
que, sob o impacto das "eleições de
cabresto" e do exercício de uma
forma primitiva de autoridade
oligárquica, o conceito de partido
tenha sofrido uma mudança drástica
na cultura política, passando a signi-
ficar a tirania da facção." A Revolu-
ção de 30 põe fim à Velha República
e faz surgir o Estado Novo, retoman-
do o controle centralizado. Até 1937,
o Estado Novo cassa os partidos, e o
poder executivo do presidente tor-
na-se mais amplo. A reforma política
foi o elemento central de legitimação
do governo, e alguns aspectos fun-
damentais do sistema eleitoral brasi-
leiro foram estabelecidos nos pri-
meiros anos da década de 30: o
Código Eleitoral de 1932, a Justiça
Eleitoral, a extensão do sufrágio às
mulheres e a redução da idade de
votar dos 20 para os 18 anos.

De 1937 a 1945, Getúlio Vargas
governou sem partidos, centralizan-
do o poder nas mãos do Executivo.
A ditadura do Estado Novo eliminou
os partidos políticos, fechou o Con-
gresso e suspendeu as eleições.
Com o fim da guerra e a derrocada
do Estado Novo, a democracia foi
reinstaurada, e surgiram 15 legendas
em 1945, para disputar as eleições
para a Constituinte. Pelo menos dois
aspectos da Constituição de 1946
foram, segundo Souza, responsáveis
pela instabilidade do sistema parti-
dário brasileiro: a exigência de que
os partidos tivessem abrangência
nacional e a ausência de norma que
excluísse da representação parla-
mentar os partidos com pequeno
peso eleitoral. Somente três partidos
na época da República eram nacio-
nais: UDN, PSB e PTB. Dos novos
partidos criados, apenas dez sobre-
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viveram para as eleições seguintes.
Com a instalação do regime autoritá-
rio, em 1964, apesar de todas as
medidas repressivas, os partidos
políticos continuaram funcionando,
e as eleições para o Congresso foram
realizadas normalmente. As eleições
para presidente, governadores e pre-
feitos de capital foram suspensas e
substituídas por um processo de
indicação pelo Congresso. Em 1966,
os partidos sofrem novo golpe, com
a edição, pelo general Casteilo Bran-
co, do Ato Institucional n2 2, que
extinguiu os partidos sobreviventes
de 1945. Criou-se o bipartidarismo:
Arena no governo e MDB na oposi-
ção. A partir daí, surgiram novas
agremiações, abrindo caminho para
o pluralismo político. Uma nova
reforma partidária trouxe 25 novos
partidos ao cenário político brasilei-
ro, criados com base numa legislação
extremamente liberal.

Isso fora o transfúgio interpar-
tidário, sempre facilitado pela legis-
lação. Um exemplo de como as
articulações são feitas assumidamente
com a exclusão dos representados
pode ser tomado no episódio que,
em 1985, envolveu uma possível
troca de nomes do PFL para abrigar
lideranças dissidentes do PDS. O
então presidente do partido, Jorge
Bomhausen, afirmou: "É preciso que
se encontre uma fórmula de
compatibilização entre os líderes
que já estão no partido e a entrada de
outros líderes de expressão nacional
( ... ) Essa negociação, obviamente,
tem de ser iniciada no nível nacional
e de cúpula partidária.""

Também a criação do PSDB, em
1988, que nasceu para ocupar o
espaço de centro, deixado vago
pelas esquerdas brasileiras,
exemplifica um momento de mu-
danças na esfera do sistema partidá-
rio. Com um discurso de oposição,
incorporando de início oito deputa-
dos federais do PMDB, o PSDB foi
lançado com 2.600 filiados, repre-
sentando 97 municípios brasileiros.

"Em 74, o MDB era
o partido que

representava as
classes menos
favorecidas, e a
Arena era a elite.

A leitura dos
programas dos

dois partidos era,
porém, insuficiente
para apontar essa

diferença"

Muitos perguntavam se não era um
"PMDB de roupa nova".

Hélio Jaguaribe, em artigo publi-
cado na "Folha de S. Paulo", em
1988 1 3 , em defesa do recém-nascido
PSDB, divide o eleitorado brasileiro
em cinco principais grupos. "Algo
como 30% do eleitorado integra os
quadros da política de clientela e
vota de conformidade com a orien-
tação dos coronéis e outros fatores
aleatórios, situando-se, predominan-
te, no Nordeste. Cerca de 25% do
eleitorado é formado pelas massas
marginais dos grandes centros me-
tropolitanos, constituindo o voto
populista. Dez por cento do eleito-
rado, aproximadamente, representa
o voto radical de esquerda, base do
PT. Algo como 5% do eleitorado é de
extrema direita. Resta, assim, um
amplo contingente, da ordem de
30% do eleitorado, que forma um
centro, de tendência moderada, pre-
dominantemente inclinado para po-
sições de centro-esquerda, de inspi-
ração social-democrata."

Segundo Jaguaribe, foi esse gran-
de eleitorado de centro-esquerda

que constituiu a base política do
PMDB. Somando-se-lhe um contin-
gente de votos de clientela e parce-
las do eleitorado populista e de
esquerda, esse grupo reúne a maio-
ria eleitoral do País. Parcela, que,
segundo ele, o PMDB deixou de
representar por sua deterioração pelo
clientelismo, pela fisiologia e pela
perda de suas características
programáticas. "E é como genuíno
representante desse eleitorado que
nasce o PSDB", conclui.

O que é o PSDB hoje, porém, é
uma pergunta difícil de ser respon-
dida, já que, no governo, as medidas
implantadas pelo presidente da Re-
pública eleito pelo partido ainda não
se afinam com o programa da social-
democracia. Aliás, a história brasilei-
ra dos partidos políticos revela tam-
bém uma enorme dívida em relação
aos programas partidários. Vale lem-
brar aqui o surgimento do MDB e da
Arena, quando da implantação do
bipartidarismo. Alguns surveys sobre
o comportamento eleitoral, realiza-
dos em 197414, mostram que o MDB
era o partido que representava as
classes menos favorecidas, enquan-
to a Arena era a elite - contrariando
o que dizia o seu programa, que
trazia manifestas preocupações so-
ciais. A simples leitura dos progra-
mas era insuficiente para saber qual
era de elite e qual era popular.

O programa do MDB defendia o
voto direto, a independência dos
poderes e a pluralidade dos partidos.
Pedia reforma agrária, combatia a
alta do custo de vida e propunha
programas habitacionais.

O programa da Arena, mais su-
mário, saiu em defesa dos ideais
revolucionários de 1964 e do aper-
feiçoamento da democracia repre-
sentativa. Defendia a reforma admi-
nistrativa, o combate às endemias
rurais, um sistema tributário justo, o
voto direto, a autonomia dos Estados
e a pluralidade política. Defendia,
ainda (talvez o único item que o
classificasse como de elite), o incen-
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tivo à iniciativa privada. Quem era
elite e quem era povo?

Uma conseqüência do descrédito
da população em relação aos progra-
mas partidários é a pouca importân-
cia que o eleitorado atribui aos par-
tidos na hora de decidir seu voto. É
o que demonstra, por exemplo, a
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, realizada pelo IBGE em
1988, que avaliou o perfil dos elei-
tores brasileiros. Foram investigadas
cerca de 300 mil pessoas, em 820
municípios, correspondendo, apro-
ximadamente, a 0,25% dos domicí-
lios e da população do País na época.
A pesquisa constatou, entre outras
coisas, que em uma eleição o candi-
dato é considerado mais importante
do que o partido na decisão do voto
- opinião de 67,1% dos eleitores
brasileiros.

No entanto, os surveys realizados
por Bolivar Lamounier, em São Pau-
lo, Fábio Wanderley, em Belo Hori-
zonte, e Hélgio Trindade, em Porto
Alegre, mostram que existe, com
relação ao eleitorado, uma certa
continuidade no que diz respeito às
escolhas, claramente divididas entre
dois blocos: o popular e o conserva-
dor. Os pesquisadores mostram que
existe uma espécie de "consciência
coletiva política", que fica apenas
silenciada, à espera de uma oportu-
nidade para se manifestar. Como o
fez nas eleições de 1974, ao garantir
uma ampla vitória ao MDB, que
representou uma escolha eleitoral
dos mais pobres.

Apesar de tudo, vivemos num
sistema partidário em que os parti-
dos são os únicos meios de se chegar
ao poder público, e é só através
deles que se consegue aprovar ou
não leis de interesse da população.
E não só aprovar, mas também exe-
cutar políticas públicas, pois, afinal,
a representação dos partidos não se
limita ao Poder Legislativo. Ainda
que a nova Constituição Federal
tenha aberto espaços de encaminha-
mento direto de reivindicações, atra-

vés do projeto de iniciativa popular,
do plebiscito e do referendo popular
(este último como instrumento que
obriga o Congresso a submeter as
decisões que toma ao julgamento do
povo), são poucas as entidades que
têm força para encaminhar os abai-
xo-assinados exigidos pela Consti-
tuição e colher as milhares de assi-
naturas exigidas para legitimar tais
iniciativas. Desse modo, os abaixo-
assinados acabam caindo nos parti-
dos de oposição, que fazem coro
junto às reivindicações populares.

Precisamos dos partidos, embora
a história deles esteja recheada de
motivos para acharmos que sua exis-
tência pouco importa. Então, torna-
se necessário ou mudar o sistema de
recrutamento de candidatos a cargos
públicos e de encaminhamento de
políticas públicas, ou eliminar a po-
lítica de clientela, o fisiologismo, o
personalismo, e construir partidos
com programas capazes de serem
reconhecidos por todos e de serem
cumpridos. Isto, sim, contribuiria para
mudar, na opinião pública, o concei-
to de partido, que é formado, grosso

"Os partidos
devem cobrar de
seus eleitos uma

relação de
reciprocidade,

ética e
compromisso

com premissas
básicas

enquanto durar
seu mandato"

flioJu, Culli it jreimiii Iu
dando que se recebe". Maria Victória
Benevides 15 cita uma avaliação do
clientelismo, feita por um deputado
paraibano, do antigo PSD, há cerca
de três décadas: "Não é mistério para
nenhum de nós que parcela
ponderável da representação desta
Casa, a que pertencemos com tanta
honra, mantém suas posições à custa
da política de clientela, isto é, à custa
daquela política que se faz em duas
faixas: a faixa do emprego, dos
favores pessoais, e a faixa de verbas
que não têm primeira essencialidade
no elenco de problemas nacionais,
mas têm primeira essencialidade
diante do quadro municipal e, às
vezes, distrital, que vai decidir da
sorte do deputado, do senador, do
vereador ou do governador ( ... ) O
Orçamento, via de regra, é retrato de
corpo inteiro dessa política de clien-
tela, que nos transforma em despa-
chantes de luxo." (José Joffily, Anais
da Câmara dos Deputados, 29 de
outubro de 1961).

Infelizmente, o discurso do de-
putado não pode ser atribuído a
"coisa do passado" e nos mostra o
quanto é tênue a relação deputado—
partido. A política de clientela valo-
riza a relação eleitor—deputado—go-
verno e exclui do processo de repre-
sentação a figura do partido. Isso cria
problemas na representação, já que
há uma porção de partidos criados e
instalados no governo que nada sig-
nificam em termos de representação
popular e que, em grande maioria,
são compostos apenas de "despa-
chantes de luxo".

Marilena Chauí chegou a enume-
rar três tipos de partidos políticos no
Brasil, classificando-os do ponto de
vista da representação: o partido
clientelista, o partido populista e o
partido de vanguarda. Segundo ela,
todos encarnaram formas de repre-
sentação muito discutíveis - o pri-
meiro promove a troca de favores, o
segundo tutela seus representados,
e o terceiro, além do clientelismo e
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da tutela, substitui o agente político
pela vanguarda.

O que se coloca aqui é que a
deterioração da representação parti-
dária, em função dos vários aspectos
apontados, é tão grande que, num
determinado momento, pergunta-se
se os partidos ainda servem para
alguma coisa. Apesar do apontado,
os partidos devem ser resgatados na
sua importância. O papel a que vêm
se prestando os partidos políticos no
Brasil tem de desaparecer, cedendo
lugar ao que Giovani Sartori formula
como sendo um conceito maximalista.
Um conceito que seja capaz de
responder para que servem os par-
tidos políticos e que incorpore o
eleitorado, de forma que ele seja
realmente representado.

Os partidos perderam a ligação
com a sociedade, deixando que
políticos eleitos assumissem papéis
junto ao governo e ao eleitorado em
seu próprio nome, em nada contri-
buindo para difundir a legenda e o
programa partidário que os elege-
ram. Ao contrário, criaram uma nova
forma de relação direta com o elei-
torado, na qual os partidos foram
quase completamente excluídos. Se
os partidos forem capazes de mos-
trar a sua cara ao povo e dizer a que
vieram, estarão contribuindo muito
para resgatar o seu crédito junto à
sociedade. E, certamente, ao fazer
isso, estarão contribuindo para me-
lhorar a representação e construir
uma participação política menos
alienante, que vá além da urna. E,
conseqüentemente, contribuindo
para o processo democrático. Afinal,
o que se espera dos partidos políti-
cos é que sejam capazes de repre-
sentar efetivamente a sociedade,
conseguindo respostas às demandas
que aparecem cotidianamente na
esfera pública e para as quais a
incipiente sociedade civil brasileira
ainda não tem maturidade para res-
ponder. Mas, para isso, é preciso
reforçar: o baile de candidatos, mar-
cado a passos longos de uma legen-

da a outra, sem nenhum compromis-
so ou coerência partidária, precisa
acabar. A tese da fidelidade partidá-
ria deve impor métodos à filiação e
desfiliação de lideranças políticas, e
os partidos devem cobrar de seus
eleitos uma relação de reciprocida-
de, ética e compromisso com pre-
missas básicas enquanto durar seu
mandato. Por outro lado, os partidos
têm de afinar a orquestra e dar o tom
aos eleitores, mostrando agir como
maestros do processo. Do jeito que
está, perdemos todos, porque, na
medida em que as eleições são
definidas em cima de nomes e não
de partidos, ficamos sem os instru-
mentos de controle e de representa-
ção que os partidos deveriam e
podem oferecer. Afinal, são eles que
estruturam as preferências dos par-
lamentares e de todo o processo
legislativo. Sem partidos políticos,
os parlamentares acabam subservi-
entes ao Executivo, desempenhan-
do uma política clientelista, do "toma-
lá-dá-cá". Também o Congresso,
enquanto lugar de exercício da re-
presentação da sociedade, fica qua-
se inviabilizado, já que a formação
de maiorias depende dos interesses
de cada partido. Sem eles, e com
cada parlamentar defendendo sua
própria causa, prevalece a atuação
de grupos privados. Vale a lei do
mais forte, em prejuízo da popula-
ção, ainda pouco organizada e
amadurecida em grupos capazes de
defender seus interesses, como sin-
dicatos e associações civis. Enquanto
se espera por essa maturidade
organizativa, não há também como
ficar sem partidos políticos.
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