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ELEIÇÕES

Partidos políticos procuram

caminhos para sair da crise
Dirigentes partidários cobram do governo uma reforma política que ponha fim à crise de
credibilidade das agremiações, desgatadas pelo excessivo número de  legendas e pela
falta de identidade clara que se reflete no desinteresse dos eleitores

 Marcelo de Freitas

Jornalista
Especialmente para a Revista do Legislativo

O
Brasil pode ser consi
derado um verdadei
ro paraíso para os par
tidos políticos. Ofici
almente, de acordo

com o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o País conta com 33 legendas
legalmente registradas. Em Minas,
elas são em número de 30. Com
registro no TRE estão desde os gran-
des partidos, como o PSDB, PMDB e
PT, que há anos fazem parte do
cotidiano da política do Estado e do
País, até ilustres desconhecidos, para
a esmagadora maioria da população
brasileira, como o PCO, PRTB e PGT.
Para quem não sabe, Partido da
Causa Operária, Partido Geral dos
Trabalhadores e Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro.

O fato de o Brasil dispor de um
elevado número de agremiações não
deve ser visto como sinal de que o
quadro partidário nacional é mais
rico e representativo que o de países
como a Inglaterra, a França e os
Estados Unidos, que contam com
apenas dois grandes partidos fortes.
No Brasil, fundar uma legenda polí-
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tica não é meta tão difícil de ser
alcançada, como pode parecer para
muitos. A legislação eleitoral exige
apenas que a agremiação esteja
presente em um terço (nove) dos
Estados brasileiros e, nestes, em
pelo menos 10% dos municípios. A
forma como o partido irá se organi-
zar, ou seja, o número de pessoas
de cada diretório ou comissão pro-
visória, é definida pelo próprio
estatuto, o que facilita a vida de
quem está à frente do processo, já
que poderá optar por quadros bas-
tante reduzidos.

Em um país com elevado núme-
ro de partidos, como o Brasil, é de
se supor que a política seja uma das
principais preocupações de seus
habitantes. Engana-se quem pensa
assim. Pesquisa de opinião realiza-
da recentemente pelo instituto CP2,
de Belo Horizonte,  revela que o
brasileiro se interessa muito pouco
por política. De acordo com a
enquete, que ouviu eleitores da
Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte, apenas 9,6% dos entrevis-
tados afirmaram que acompanham
muito a política nacional, enquanto
18,5% acompanham regularmente.
A maioria dos entrevistados não
acompanha (36,9%) ou acompanha
pouco (34,4%). Segundo o sociólo-
go Antônio de Pádua, diretor da
CP2, boa parte dos que responde-
ram que acompanham pouco, na
verdade, não acompanham, tendo
optado por essa resposta apenas
para evitar o desconforto psicológi-
co de admitir que sejam pessoas
alienadas. A mesma pesquisa mos-
trou que mais da metade (55,9%)
dos entrevistados não gosta de ne-
nhum dos partidos políticos que
existem no Brasil. �O País não está
nem aí para a política�, afirma
Antônio de Pádua.

Tais números indicam que a
instituição �partido político� está
com seu prestígio abalado junto à
opinião pública. A existência de um
número elevado de legendas, mui-

tas das quais de atuação duvidosa
como canal de representação de
determinado segmento da socieda-
de, contribui para que todas saiam
chamuscadas. Entre as legendas
pouco consistentes estão aquelas
chamadas �de aluguel�, que apare-
cem em períodos pré-eleitorais e
servem apenas para abrigar políticos
que tenham entrado em choque com
o partido ao qual estavam filiados e
precisam de outro espaço para dis-
putar a eleição. Partidos dessa natu-
reza costumam, também, ser atraen-
tes porque permitem que alguém se
eleja com um número menor de
votos que o necessário em uma
agremiação de maior porte, de acor-
do com o coeficiente eleitoral esta-
belecido pelas regras vigentes.

Historicamente, os partidos polí-
ticos brasileiros nunca tiveram, se-
gundo a historiadora Lucília de
Almeida Neves, professora do De-
partamento de História da PUC/MG,
um papel de representação social
muito definido, a não ser em alguns
períodos, como entre 1945 e 1964,
quando o quadro partidário era divi-
dido entre  a UDN, o PSD e o PTB,
todos de sólida presença na vida
política nacional.

O fato de os partidos políticos
brasileiros, hoje, não terem uma
identidade muito clara é, para ela,
um reflexo dos tropeços sofridos
pela democracia brasileira ao longo
de sua história, entremeada de perí-
odos autoritários. �Em uma democra-
cia sólida, os partidos são sólidos, e
a sociedade civil é sólida.� Para
Lucília Neves, a consolidação do
quadro partidário brasileiro tende a
ocorrer paulatinamente, à medida
que se consolide o regime democrá-
tico. �Não é que os partidos políticos
estejam perdendo lugar para outras
formas de representação. O proble-
ma é que a experiência democrática
brasileira está se consolidando aos
trancos e barrancos�, avalia. Segun-
do ela, a crise partidária é um reflexo
também do avanço do neoliberalismo,

escola de pensamento que, a seu
ver, estimula comportamentos ex-
tremamente individualistas e incom-
patíveis com a atividade política. �A
competição e a falta de solidarieda-
de social que estão predominando
neste final de milênio geram o enfra-
quecimento dos partidos, prejudi-
cando a capacidade de discerni-
mento, que é a essência da política�,
afirma Lucília Neves.

Para o historiador Rodrigo Sá
Motta, professor do Departamento
de História da UFMG, e que, no
momento, finaliza um livro sobre a
história dos partidos políticos no
Brasil, o desgaste desse tipo de
instituição é fruto, basicamente, da
crise pela qual passa a esquerda
democrática em todo o mundo. �Mui-
tas pessoas desenvolviam um traba-
lho político na expectativa de chegar
a uma sociedade igualitária. O fim do
muro de Berlim foi como um balde
de água fria na militância política. Se
as pessoas deixaram de acreditar na
sociedade socialista, vão militar para
quê?�, indaga.

Tanto Rodrigo Motta quanto Lucília
Neves acham que o quadro político
brasileiro contém vícios que contri-
buem muito para o descrédito da

Lucília de Almeida Neves:

"Historicamente, os partidos políticos

brasileiros nunca tiveram um papel de

representação social"
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Se todos os partidos legalmen
te habilitados a concorrer à
eleição lançassem candida-

tos, o Palácio da Liberdade seria,
este ano, disputado por 30 pessoas.
O número de postulantes, entretan-
to, será menor, já que boa parte dos
partidos se coliga com outros nas
eleições majoritárias, de governador
e senador. No último pleito, oito
candidatos disputaram o governo
do Estado, e  718, uma cadeira na
Assembléia Legislativa � números
que, segundo estimativas do Tribu-
nal Regional Eleitoral, deverão ser
mantidos, aproximadamente, este
ano. Para lançar candidato, a única
exigência da Justiça Eleitoral é que a
agremiação tenha diretório estadual
registrado até 30 de junho.

Em busca dos votos dos eleitores
mineiros, os partidos procuram, des-
de já, azeitar suas máquinas. No
partido do governo, o PSDB, está em
curso um processo de filtragem dos
diretórios no interior do Estado.
Aqueles que não atingiram um resul-
tado considerado satisfatório nas
últimas eleições ou adotaram postu-
ra contrária à orientação das instân-

Os números dos partidos de Minas Gerais
cias superiores foram extintos. Até o
momento, cerca de 100 diretórios mu-
nicipais sofreram intervenção do
diretório estadual.

O PMDB, que tem forte base no
interior, também está em processo de
reestruturação. A orientação da cúpu-
la é que seja passado um pente fino
nos filiados, com a exclusão dos que
não tenham compromisso com o parti-
do. O processo de consolidação no
interior incluiu a implantação, a partir
de fevereiro do ano passado, de 54
coordenadorias regionais. Com elas,
o partido pretende mapear a distribui-
ção de candidatos por região, evitan-
do sua concentração em determinadas
áreas, enquanto outras poderiam ficar
desprovidas de representantes.

No PT, a interiorização é a princi-
pal meta para a eleição deste ano. A
abertura de novas frentes eleitorais
vai se dar por meio da realização de
caravanas regionais, que terão à frente
o candidato ao governo do Estado,
Patrus Ananias, e da abertura de
diretórios ou comissões provisórias
nos cerca de 200 municípios onde o
partido ainda não está presente. A
ofensiva em busca de maior penetra-

ção no interior ocorrerá entre feve-
reiro, logo após o lançamento oficial
da candidatura de Patrus, e maio. Na
avaliação da direção do partido no
Estado, o PT está bem estruturado
no Vale do Jequitinhonha, Leste,
Vale do Aço e Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Para aumentar a
presença nessas e nas demais regi-
ões, o partido continua apostando
na continuidade da tradicional fren-
te de esquerda.

De acordo com dados do TRE,
Minas possui 11,4 milhões de eleito-
res, dos quais 1,5 milhão residente
na Capital. Do eleitorado total do
Estado, a maior parte (39,58%) não
completou o ensino fundamental. O
segundo maior grupo (24,51%) é
formado pelos que lêem e escrevem,
vindo em seguida os analfabetos,
que constituem 8,8% do eleitorado.
No extremo oposto, estão os eleito-
res que têm curso superior incom-
pleto (1,53%) ou completo (2,97%).
A diferença entre os eleitores ho-
mens e mulheres é muito pequena.
Enquanto os homens correspondem
a 50,2% do eleitorado, as mulheres
compõem 49,5%.

instituição como um todo. Um deles,
já mencionado, é a existência de
legendas que não têm compromisso
com segmentos organizados da soci-
edade. Outro é a falta de mecanis-
mos que impeçam que as pessoas
continuem a trocar de partido como
se trocassem de camisa. �A situação
atual é preocupante�, afirma Rodrigo
Motta. �A fragmentação enfraquece
o sistema partidário a partir do mo-
mento em que cria as condições para
que as pessoas troquem de legenda
de um momento para outro�, acres-
centa Lucília Neves.

Entre os dirigentes partidários, há
um consenso de que a situação não

pode perdurar. Para os presidentes
regionais do PL, deputado estadual
Ronaldo Vasconcellos, e do PMDB,
deputado federal Armando Costa, a
crise de credibilidade pela qual pas-
sam os partidos brasileiros exige que
a reforma política passe a ser consi-
derada prioridade pelo governo fe-
deral. Ronaldo Vasconcellos defen-
de mudanças urgentes na Lei Eleito-
ral e na Lei Orgânica dos Partidos,
para que o atual multipartidarismo
seja substituído por um
pluripartidarismo no qual seis ou
sete agremiações representariam
todo o espectro ideológico dos dias
de hoje. A existência de um elevado

Rodrigo Sá Motta: "O fim do muro de

Berlim foi como um balde de água fria

na militância política"
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número de partidos é, para ele, um
problema sério, porque coloca as
chamadas legendas de aluguel no
mesmo barco das que têm uma
atuação normal, com programa,
filiados e representação parlamen-
tar. A proliferação dos partidos de
comportamento duvidoso contribui,
segundo ele, para aumentar o des-
crédito da instituição como um todo.
Ronaldo Vasconcellos propõe a ado-
ção de mecanismos que impeçam o
surgimento desse tipo de legenda,
especialmente nos períodos pré-
eleitorais. �O partido tem que ter
vida durante todo o tempo�, afirma
o presidente regional do PL.

�A reforma política é crucial. Sem
ela, não haverá democracia plena no
Brasil�, diz Armando Costa. Além de
regras mais rígidas, que dificultem a
formação de agremiações que não
representem segmentos políticos
organizados, ele defende a volta da
fidelidade partidária, com a expul-
são e perda de mandato dos parla-
mentares que descumprirem a ori-
entação do partido. �Se eu pertenço
a um partido, por que vou traí-lo?�,
indaga o presidente regional do
PMDB. �A falta da fidelidade tira a
credibilidade dos partidos�, arrema-
ta Ronaldo Vasconcellos.

A ex-prefeita de Betim Maria do
Carmo Lara, 2ª-vice-presidente do
diretório regional do PT, também
considera a proliferação de legendas
uma das causas da crise de
credibilidade pela qual passam os
partidos políticos no Brasil. A esse
fato, ela também acrescenta a exis-
tência de partidos que têm vida
apenas em períodos eleitorais. Maria
do Carmo, entretanto, teme que
mudanças abruptas na legislação,
com o intuito de tornar menos flexí-
veis as regras para a formação de
partidos políticos, transformem-se
em casuísmos. Para ela, cabe aos
próprios partidos, através de um
trabalho sério de divulgação de suas
propostas, tentar recuperar sua
credibilidade.

O enfraquecimento do quadro
partidário nacional, nos últimos
anos, ocorreu paralelamente ao
crescimento de outro tipo de re-
presentação social: as organiza-
ções não-governamentais, que,
mesmo não dispondo de mandato
parlamentar, possuem, em muitos
casos, como o do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra
(MST), das organizações defenso-
ras dos direitos humanos e das
entidades ambientalistas, uma for-
ça política capaz de fazer inveja a
muitos pequenos partidos.

Ronaldo Vasconcellos afirma que
a crise dos partidos está dificultando
a capacidade que tinham de atrair
elementos de outros tipos de organi-
zação, como as ONGs. Ele, no entan-
to, avalia que, no espectro da repre-
sentação social brasileira, os partidos
políticos são fundamentais e não
poderão ser substituídos por outro
tipo de organização. Para o presi-
dente regional do PL, os partidos são
fundamentais para a consolidação do
regime democrático, uma vez que é
por meio deles que se dá a represen-
tação política no Parlamento e são

elaboradas as leis que dão sustenta-
ção jurídica ao estado de direito. As
ONGs cumprem o papel, segundo
ele, também importante, de permitir
que o cidadão exercite sua cidada-
nia, mas não podem substituir os
partidos.

Para Maria do Carmo Lara, as
ONGs e os partidos políticos são
instâncias diferentes de representa-
ção popular, embora, em muitos
momentos, elas desempenhem pa-
péis bastante semelhantes. Uma re-
presentação, entretanto, não irá, se-
gundo ela, substituir a outra.

Esta também é a opinião de
Rodrigo Motta. Para ele, os partidos
são insubstituíveis enquanto canal
de representação parlamentar. Mes-
mo estando em crise, o quadro par-
tidário brasileiro possui, segundo
ele, algumas virtudes. Uma delas é a
sua relativa perenidade, já que os
seis partidos de maior expressão �
PMDB, PSDB, PT, PDT, PTB e PFL �
foram fundados na década de 80. O
mais novo deles, o PSDB, já tem dez
anos. �Isso é um sinal positivo, já que
nós nunca tivemos partidos que du-
raram mais que 20 anos.�

Deputado Ronaldo Vasconcellos (PL): �O partido tem que ter vida

durante todo o tempo�
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As primeiras agremiações po
líticas brasileiras surgiram em
1822, após a Independência.

As duas existentes na época do Im-
pério, os partidos Liberal e Conser-
vador, tinham uma estrutura muito
diferente da dos dias de hoje. Na-
quela época, os partidos tinham uma
existência bastante informal, já que
não havia uma legislação que regu-
lamentava seu funcionamento nem
a necessidade de registro da
agremiação. As próprias candidatu-
ras não dependiam de partidos para
serem lançadas. Somente depois de
empossado, o eleito escolhia o gru-
po parlamentar ao qual iria perten-
cer.

Os dois partidos dominaram o
Parlamento até por volta da década
de 80 do século passado, quando
entram em cena os grupos republi-
canos, que defendiam o fim da mo-
narquia. Esses grupos,  mesmo após
a proclamação da República, não
conseguiram se fundir em um parti-
do único, de caráter nacional. Daí o
surgimento de vários partidos repu-
blicanos estaduais, inclusive em
Minas. As decisões de caráter nacio-
nal se davam através de acordos
regionais, que acabaram gerando a
política do café-com-leite, através da

Breve história dos partidos políticos brasileiros
qual Minas e São Paulo se revezavam
na indicação dos presidentes da Repú-
blica, até 1930, quando foi interrompi-
da pela Revolução dos Tenentes.

Os anos de 30 a 37 foram marcados
pelo esvaziamento dos partidos repu-
blicanos e pelo surgimento de propos-
tas alternativas, como a Ação
Integralista, de extrema direita, lidera-
da por Plínio Salgado, que chegou a
ter cerca de 200 mil filiados, especial-
mente entre pessoas da classe média.
Em 1937, o presidente Getúlio Vargas
fecha o Congresso e extingue todos os
partidos políticos, situação que per-
durou até 1945, com a
redemocratização. Nessa época surgi-
ram partidos como a UDN, o PSD e o
PTB, de alcance nacional.

Ao lado dessas legendas, o quadro
partidário brasileiro comportava ou-
tras de menor porte, como o PSP, que
tinha base forte em São Paulo, o PR, o
PRP, o Partido Libertador e o PSB,
entre outros. Ao longo dos anos, ocor-
reu o enfraquecimento da UDN e do
PSD e o fortalecimento do PTB, que
começou em uma posição bastante
inferiorizada em relação aos dois ou-
tros partidos e, por pouco, não chegou
a ter o mesmo número de deputados
que eles. Suas bases, inicialmente res-
tritas praticamente ao Rio Grande do

Sul e ao Rio de Janeiro, estavam
espalhadas por todo o País em 1965,
quando o Ato Institucional número 2
(AI-2) extinguiu os partidos políticos
e criou em seu lugar a Aliança Reno-
vadora Nacional (Arena) e o Movi-
mento Democrático Brasileiro
(MDB).

O fim do bipartidarismo, em 1980,
abriu caminho para o retorno do
País ao pluripartidarismo. A Arena
se transformou no PDS,  que em 1984
gerou o PFL. O restante do PDS se
dividiu entre o PP e o PPR, que em
1995 voltaram a se agrupar, desta
vez no PPB. Em 1987, o segmento
mais à esquerda do PMDB abando-
nou o partido e fundou o PSDB. Da
mesma forma, os dois partidos co-
munistas, o PCB e o PC do B, passa-
ram a ter vida própria fora da legen-
da do PMDB. Do espólio do
trabalhismo de Vargas, surgiram, na
década de 80, dois partidos: o PDT e
o PTB. A grande novidade no retor-
no ao pluripartidarismo foi a funda-
ção do PT, que teve como berço os
sindicatos de trabalhadores do ABC
paulista e, ainda hoje, é a principal
força de esquerda, embora o PSB
seja uma legenda em ascensão que,
em muito casos, disputa o mesmo
eleitorado do PT.

Enquanto algumas agremiações
estão no páreo há um bom tempo,
algumas somente agora começam a
ser formadas. É o caso, por exemplo,
do Partido Solidarista Nacional (PSN),
que em Minas é presidido pelo
deputado estadual Miguel Martini.
Ele concorda com os que pregam
maior rigor na fixação de regras que
impeçam a fundação de partidos
sem qualquer elo com segmentos
representativos da sociedade, mas,
ao mesmo tempo, defende que essas
regras não constituam um freio para

o surgimento de agremiações que
tenham doutrina e vida partidária. O
ideal, segundo Miguel Martini, seria
um meio termo entre uma coisa e
outra. Exemplo de uma medida nes-
se sentido seria a possibilidade de
formação de partidos municipais ou
mesmo estaduais. A obrigatoriedade
de que os partidos tenham represen-
tação nacional contribui, a seu ver,
para o surgimento de agremiações
artificiais, constituindo-se em vários
Estados apenas para cumprir as exi-
gências legais.

O historiador Rodrigo Motta tam-
bém defende mudanças na legisla-
ção. Para ele, as regras devem pro-
curar impedir a formação de legen-
das de aluguel, mas, ao mesmo
tempo, não podem ser tão restritivas
a ponto de impossibilitar que novas
correntes de pensamento surjam e
possam se fazer representar através
de um partido político. Conciliar as
duas coisas é, segundo ele, um
trabalho de engenharia política, dos
mais complexos, que está a cargo
dos parlamentares.


