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Tabela 1
Quadro comparativo das eleições municipais de 1996 e 2000

Evolução
dos votos
entre 1996
e2000(%)

Total de
votos no
primeiro
turno
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ram em 2000, 21 não são relevan-
tes em termos eleitorais: sua vota-
ção agregada pouco ultrapassa os
5%. O excessivo número de parti-
dos existentes hoje, no País, certa-
mente acaba por trazer alguns pro-
blemas - afinal, boa parte dos
nanicos apenas contribui para
inflacionar a oferta de candidatos no
mercado eleitoral, encher de ruído
o já criticado horário gratuito de rá-
dio e TV e desgastar a própria ima-
gem dos partidos enquanto institui-
ção -, mas não se pode acusá-los de
atrapalhar o funcionamento do siste-
ma político partidário. Eles simples-
mente não detêm poder para tanto.

A semelhança apontada acima
entre os resultados dos pleitos men-
cionados não deve ser entendida
como significando que não houve

Bei - de2000

Número
de

prefeitos
eleitos

Total de
votos no
primeiro
turno

21 +3,47%

8 +28,8%

11 - 30,32%

6 +33,7%

2 +28,93%

9 +51,25%

15 -19,33%

8 +37,12%

O +607,43%

4 +16.98%

100 100 +14,02%

porte médio, todos abaixo do pata-
mar de 20% de votos em qualquer
eleição que se analise. Em 2000, as
umas revelam que quatro partidos
(PMDB, PSDB, PFL e PT) consegui-
ram arrebatar entre 14 e 16% dos
votos válidos. Vale ressaltar que a
ultrapassagem do PPB pelo PT, que
passa a ocupar a condição de quar-
to partido, fora anunciada pelo re-
sultado de 1998, quando os petistas,
pela primeira vez, superaram a vo-
tação do sucedâneo da ARENA.

Em terceiro lugar, salta aos olhos
que os mesmos 10 partidos ficaram
com cerca de 95% dos votos váli-
dos tanto em 1996 como em 2000.
Isso significa que a atomização
(Sartori, 1982) do sistema partidário
brasileiro é apenas formal. Do con-
junto de 31 partidos que competi-

Prefeitos
eleitos
nas 100
maiores
cidades

16

Bei - de 1996

Número de
prefeitos
eleitos

PL

PT

PFL

PTB

PPB

PDT

PSB

PPS

PSDB

Total

PMDB

Partido

Fontes: Para 1996: "Dados Eleitorais do Brasil (1982/96)". Para 200Q: TSE. Para as 100 maiores
cidades: Fleischer, 2000.

istema partidário brasileiro está
dando conta de estruturar a compe-
tiçãopolítica tanto no plano muni-
cipal como no plano federal. Isso
ignifica que, após a erosão da ma-
trizbipartidária original (PMDB/PDS)
- SUstentada pela legislação
ca uística de 1982 (voto vinculado,
proibição de coligações, etc.) - e a
caótica reacomodação verificada
entreo final dos anos 80 e o princí-
piodos 90, o sistema caminha para
estabilizar, com os principais par-

tidos avançando em seu processo
denacionalização.
Emsegundo lugar, é preciso des-

tacarque, novamente como acon-
tecena Câmara dos Deputados, as
urnasrevelam um quadro onde não
e.Xisteum partido hegemônico. A
fIgor, o que temos são partidos de

out -de:zJ2000

de outubro: o total de prefeitos elei-
tos no País e nas 100 maiores cida-
des, bem como o total de votos no
primeiro turno para cada um dos
10 maiores partidos nacionais. Os
dados são comparados com aque-
les de 1996. A última coluna mos-
tra a evolução da votação dos parti-
dos entre uma eleição e outra. Três
observações podem ser feitas no
que se refere ao sistema partidário
em seu conjunto. Em primeiro lu-
gar, é importante ressaltar que a fo-
tografia tirada das umas revela ra-
zoável semelhança entre os resul-
tados de 1996 e 2000 quanto à for-
ça dos principais partidos. Mais ain-
da, é possível dizer que as mudan-
ças são pequenas se a comparação
incluir a votação nacional dos parti-
dos na eleição para a Câmara do
Deputados, em 1998. Os dados para
a Câmara estão na tabela 2.

Como se pode perceber, o
maiores partidos apresentam índi-
ces de votação muito próximo
quando comparamos eleições dife-
rentes. Os mesmos partidos que ele-
geram as mâiores bancadas na Câ-
mara dos Deputados são os que
abocanharam o maior quinhão de
votos nos dois pleitos municipais.
Ou seja, como indicam as tabelas, o

Quem ganhou e quem
perdeu?

A tabela 1 mostra alguns dos da-
dos mais significativos da eleição

oi a última eleição do sé-
culo. Trinta e um parti-
dos disputaram o voto de
108.493.400 eleitores
brasileiros. No primeiro

turno, conseguiram mobilizar quase
80% desse enorme contingente:
23.993.378 eleitores (22,11%) se
abstiveram, anularam o voto ou vo-
taram em branco. Foram 84.500.002
votos válidos, 5.559 prefeitos e
60.287 vereadores eleitos. Vinte
e quatro partidos elegeram pelo
menos um prefeito enquanto' 29
emplacaram pelo menos um ve-
reador.

Este artigo tem dois objetivos. Em
primeiro lugar, realizar um balanço
do resultado das umas no que se
refere ao impacto sobre o sistema
partidário e ao desempenho dos
principais partidos. Em segundo lu-
gar, fazer algumas considerações
sobre o que, como muitos já apon-
taram, foi o aspecto mais saliente
das eleições: o sensível crescimen-
to do PT.

A fotografia tirada das urnas revela razoável semelhança e~tre ~s :~sultados _
de 7996 e 2000 quanto à força dos principais partido~ rr:as nao ~/gniftca que nao

houve mudança na situação relativa dos partIdos no sIstema

Carlos Ranulfo F. Melo
Professor do Departamento de
Ciência Política da UFMG
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Um balanço da última eleição
do século
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Tabela 2
Votação nacional ("lo) dos partidos para a Câmara dos Deputados (1998)

partido há mais de uma década, mas,
parece-me, já foi muito mais inten-
so do que é hoje. Envolvido na com-
petição eleitoral desde o seu nasci-
mento, o PT vem delineando seu
perfil sob o impacto das vitórias e
derrotas que as urnas lhe proporcio-
nam ou impõem. O Partido dos Tra-
balhadores - e não o PSDB,
diga-se de passagem - é hoje a ex-
pressão tardia da velha social de-
mocracia européia e, a não ser pará
grupos minoritários e/ou para efei-
to da luta interna no partido, a pers-
pectiva de construção de um parti-
do revolucionário não existe mais.
Isso não significa, bem entendido,
que o avanço do PT não sinaliza
para mudanças ou não incomoda
ninguém. Sinaliza e incomoda, como
ficou claro na histeria conservadora
do segundo turno em São Paulo,
Recife, Curitiba, Porto Alegre ...

A última eleição do século mos-
tra que o espaço para o crescimen-
to do PT continua aberto e que o
partido tem sabido aproveitá-lo.
Contudo, e apenas para méncionar
algo em torno do qual muito se tem
especulado, pouco se permite di-
zer sobre a primeira eleição do pró-
ximo século, a presidencial. Nesse
caso, os problemas d.o PT são de
maior monta. Mas não será possível
abordá-los aqui. •
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Finalmente, e talvez este seja o
fator mais relevante, é preciso con-
siderar que o município tem-se re-
velado a "praia" do PT. Desde 1988,
com as primeiras vitórias nas pre-
feituras, o partido tem procurado
enfrentar a questão urbana combi-
nando capacitação administrativa e
inovação política. E, nesse aspecto,
foi beneficiado pelo fato de seu "la-
boratório" ter-se localizado, desde
então, no plano municipal. Nos pro-
cessos de formulação, deliberação
e implementação de políticas, em
contextos democráticos, o tamanho
é sempre uma variável crucial.
Viabilizar uma democracia "parti-
cipativa", sem dúvida, o eixo con-
dutor das propostas do partido, ou
coordenar inovações em políticas
públicas é algo completamente di-
ferente se nos reportamos a um
milhão ou a 150 milhões de cida-
dãos. Acrescente-se a isso o fato de
que, no Brasil pós-1988, os municí-
pios ganharam autonomia, atribui-
ções e recursos. Assim, o chamado
"governo local" tem-se revelado ter-
reno propício ao esforço desenvol-
vido pelo PT e, em conseqüência,
tem credenciado administrativamen-
te o partido. Se, como foi dito an-
tes, a pregação conservadora no
segundo turno não conseguiu asso-
ciar o PT ao caos, foi porque ela
simplesmente não é compatível com
a realidade, e o eleitorado já sabe
disso.

Tais considerações levam, ain-
da, a um último ponto. A aceitação
do PT nos grandes municípios é
um sinal de que o partido mudou?
Estamos diante de uma maré ver-
melha ou de uma onda cor-de-rosa?
Acredito que, colocada nesses ter-
mos, a questão pode até render uma
boa capa de revista, mas apresen-
ta, como novidade, um assunto an-
tigo.

O dilema entre o PT "institu-
cional" e o PT "movimento", ou
entre o sonho revolucionário e a
gestão responsável, acompanha o

voraçãono primeiro turno. De fato,
rora-se de salto expressivo, mas
não surpreendente. O aumento do
capitaleleitoral tem sido uma cons-
ranrena história do PT e, nas elei-
ões de 1998, os petistas já havi-

am-seaproximado dos grandes par-
údos,como mostra a tabela 2.

O grande trunfo do PT nesta elei-
ção foi o seu desempenho no se-
gundo turno. Foram 13 vitórias em
16 disputas, uma taxa de sucesso
inusitada em um cenário competiti-
ro como o brasileiro. Com isso, o
partidoassumiu folgada dianteira no
universo dos 100 maiores municípi-
os brasileiros. Mais importante ain-
da, enfrentou e derrotou, de forma
inconrestável,o antipetismo, ou seja,
odiscurso que tenta associar o parti-
doao caos toda vez que suas chances
de chegar ao governo são reais.

O que possibilitou tal vitória?
Acredito que três fatores ajudam a
encontrar a resposta. O primeiro,
ralveznão o mais importante, foi o
espaço favorável ao discurso de
oposição e a mudança nas grandes
cidades. Para a maior parte da po-
pulação desses centros urbanos, o
-demônio" não remete atualmente
a nenhum petista, mas a FHC. Tal
fatofez com que, em muitos muni-
cípios, os adversários do PT dispu-
tassem a eleição em uma espécie
de "saia justa", evitando o assunto
ou tendo que se explicar sempre
que a disputa era "federalizada".

O segundo fator remete à rele-
vânciaque o problema da corrupção
SUmiuna agenda política brasilei-

ra. esse ponto, é certo afirmar que
o PT colheu os louros de um dis-
CUrsopreocupado com a ética e a
transparência. Mas, para ser justo
como partido, é preciso reconhe-
Cera existência de coerência en-
tre discurso e prática: parlamenta-
res e prefeitos petistas têm manti-
do Uma postura correta e não são
Vistosprotagonizando escândalos
qUeenvolvem a gestão de recur-
sos públicos.

OUt-dezJ2000

Feitas as considerações de cará-
ter mais geral, resta abordar a ques-
tão do PT. Antes de mais nada, é
bom deixar claro que o resultado
da eleição municipal não represen-
ta uma vitória dos partidos de opo-
sição sobre os governistas. Nos pe-
quenos e médios municípios, que
contribuem com cerca de 65% do
eleitorado nacional, os governistas
venceram - elegeram 69% dos pre-
feitos nos municípios médios e 80°Ál
nos pequenos. A vitória da oposi-
ção ficou restrita aos grandes cen-
tros. E nesses, o destaque, de for-
ma incontestável, ficou com o PT.

As primeiras análises feitas so-
bre o desempenho do pi
enfatizaram o crescimento em sua

out-dez/2000

A vitória do PT

e~traram, o que foi pior para o pri-
meiro do que para o segundo. O
desgaste do governo FHC fez com
que os tucanos, pelo menos nas
grandes cidades, disputassem as
eleições um tanto contra a maré.
Nesse contexto, o "empate" foi bom
- só os tucanos mais otimistas acre-
ditavam em um crescimento do par-
tido. Mas o PMDB - um partido
ambíguo o suficiente para partici-
par do governo federal e tentar, em
muitos municípios, se beneficiar de
um discurso oposicionista - preci-
sava, e pretendia, recuperar o ter-
reno perdido. Não conseguiu. O
PMDB que sai das urnas é um par-
tido bem votado nas pequenas ci-
dades, mas com reduzida capacida-
de de polarização nos principais
Estados e nos grandes centros urba-
nos. Mantém, ainda, a maior máqui-
na partidária do País e é daí que
tentará extrair forças para os próxi-
mos anos, mas isso é pouco. No
mínimo, pode-se dizer que a elei-
ção de 2000 em nada contribuiu para
que o PMDB se colocasse em con-
dições de ameaçar a liderança do
PSDB no centro do espectro políti-
co nacional.

caiu de 15 para 9% e o número de
prefeitos eleitos despencou de 436
para 288. No Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul, o PDT sofreu derro-
tas estrondosas.

O mesmo pode ser dito para a
competição no interior do campo
conservador. O desempenho do PFL
não foi espetacular. Ainda que o
partido tenha mais prefeitos eleitos
e mais votos angariados (desconta-
do o crescimento do eleitorado) do
que em 1996, os inesperados re-
sultados no Rio de Janeiro e em
Recife representaram um duro re-
vés para um partido que estava se
acostumando com uma curva ascen-
dente. De toda forma, comparado
ao desempenho do PPB, os
pefelistas se saíram muito bem.

O partido de Paulo Maluf per-
deu c~rca de três milhões de votos
e quase desapareceu das maiores
cidades. Saiu-se bem apenas no Sul
do País, onde elegeu 45% de seus
prefeitos. Não por coincidência, seu'
melhor desempenho foi no Rio
Grande do Sul, Estado onde o PFL é
fraco - foram 174 (35%) pepebistas
eleitos contra apenas 15 pefelistas.
Em São Paulo, o PPB é hoje o sexto
partido em número de prefeitos elei-
tos e o quinto em número de votos.
É certo que Maluf conseguiu 41,5%
dos votos no segundo turno, mas
também é verdade que ele nunca
havia obtido tão poucos votos em
um primeiro turno. Candidato em
2002, Maluf provavelmente perde-
rá. A eleição deste ano confirma e
evidencia a encruzilhada em que se
encontra o PPB.

PMDB e PSDB, por sua vez, sa-
íram das urnas mais ou menos como
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Votação
nacional 15,2% 17,5% 17,3% 11,3% 5,7% 2,5% 13,2% 5,7% 3,4% 1,3% 6,9%

("lo)

Fonte: Folhade S. Paulo, 17/11/98.

mudança na situação relativa dos
partidos no sistema. A eleição de
2000 gerou perdedores e ganhado-
res. Mais ainda, a eleição deste ano
pode ser analisada sob o critério de
haver confirmado, ou revertido, cer-
tas tendências evolutivas perceptí-
veis no sistema partidário brasilei-
ro, ao longo da última década.

Ainda que não seja possível dis-
cutir o ponto neste artigo (ver Melo,
1998 e 1999), acredito que a déca-
da de 90 gerou três deslocamentos
sensíveis no interior do sistema par-
tidário: a) o PT venceu a batalha
com o PDT pela liderança no cam-
po da esquerda; b) o PSDB deslo-
cou, a partir de 1994, o PMDB e
passou a deter a iniciativa política
no centro do espectro partidário; c)
da mesma forma, à direita, o PFL
superou o PPB. Em nenhum dos três
casos, a superação não implica ne-
cessariamente uma "crise final" nos
partidos que ficaram para trás, mas
apenas que esses perdem a condi-
ção de disputar a liderança de seu
campo e tendem a assumir, mais e
mais, um papel secundário no inte-
rior do sistema partidário.

Até que ponto a eleição deste
ária permite dizer algo sobre tais
deslocamentos? No que se refere à
esquerda, o resultado das urnas con-
firma a tendência observada na dé-
cada e permite dizer que a ultra-
passagem do PDT pelo PT é
irreversível. Enquanto o desempe-
nho dos petistas foi muito bom,
como mostra a tabela 1, o recuo dos
pedetistas foi formidável. Em um
eleitorado que cresceu 14%, o par-
tido viu sua votação diminuir 19%.
Sua presença nas grandes cidades
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