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A seqüência de denúncias envolvendo o Executivo e o Parlamento do País, fartamente noticiada pela mídia nos últimos dois

anos, reacendeu um debate que se arrasta há décadas nos meios acadêmico e político e em toda a sociedade: a crise da

representação política. Esse é um debate que extrapola as fronteiras do País, com seus efeitos perversos sobre todas as instâncias

de governo, e atinge, como uma doença crônica, a maioria das democracias representativas implantadas no mundo.

Aqui, a discussão ganhou maior relevância pela gravidade das denúncias que ainda estão sendo investigadas, tanto pelo

Judiciário quanto pelo próprio Parlamento; e pela oportunidade que as eleições de 2006 trouxeram, permitindo que a sociedade,

na hora de fazer suas escolhas, refletisse sobre as virtudes e os vícios da representação política do nosso modelo de democracia.

A fragilidade do sistema político brasileiro tem sido apontada como uma das causas que tornam a nossa democracia mais

vulnerável a crises agudas. E, se já existe um consenso sobre tal diagnóstico, falta ainda um entendimento sobre a melhor terapia

a ser adotada para debelar esse mal pela raiz. Todos concordam que o Brasil precisa de uma reforma política. Mas qual reforma? Qual a

sua abrangência? Essas são questões sobre as quais ainda não existe consenso, mas, se depender da intenção das lideranças políticas,

tanto da situação quanto da oposição, estarão na pauta dos trabalhos legislativos do novo Congresso Nacional, logo no início de 2007.

qual?Luciene Ferreira
Jornalista da ALMG

Foto: Guilherme Bergamini
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A crise da representação política é con-

siderada por historiadores e cientistas po-

líticos como o “pecado original” da nossa

República, herança do início da organiza-

ção política brasileira que, ainda no Impé-

rio, desenvolveu-se excluindo os interesses

de grande parcela da população em be-

nefício de uma minoria privilegiada. Ape-

nas as elites econômicas e políticas tinham

direito a voz e a interferência na condução

do governo.

Oscilando entre períodos de governos

mais ou menos autoritários, passando por

ditaduras, até o recente retorno à demo-

cracia, a história política do Brasil nunca

deixou de trazer a discussão sobre a ne-

cessidade de se ampliar a representação

popular nas esferas de poder. Mas os

avanços práticos ainda não foram suficien-

tes para reduzir essa distância entre re-

presentantes e representados.

Reforma em doses homeopáticas

Como resposta à crise que afetou o

poder político no País, nos dois últimos anos

do primeiro mandato do presidente Lula,

o Congresso Nacional aprovou, no início

de maio de 2006, a toque de caixa, algu-

mas medidas para vigorarem já nas elei-

ções de outubro desse mesmo ano, pro-

movendo alterações na legislação eleito-

ral. A chamada minirreforma política, ex-

pressa na Lei 11.300, de 2006, impôs

várias restrições à propaganda eleitoral,

visando reduzir os gastos excessivos de

campanha, coibir os abusos do poder eco-

nômico, dar mais transparência aos gas-

tos e aumentar as penas para crimes elei-

torais. Os temas polêmicos, no entanto,

como financiamento público de campanha,

fidelidade partidária e outros pontos conti-

nuaram emperrados e acabaram passan-

do para a agenda do novo Congresso.

Ainda assim, tímida e restrita, a

minirreforma política impediu, já em 2006,

que os candidatos lançassem mão de re-

cursos considerados “festivos”, como

showmícios e outdoors, distribuição de brin-

des aos eleitores, como camisetas, cha-

veiros, bonés, canetas, cestas básicas,

entre outros agrados. A lei também im-

plantou alguns dispositivos para dificultar o

recebimento de doações escusas, evitar a

lavagem de dinheiro e responsabilizar o

candidato, assim como o tesoureiro da

campanha, por qualquer irregularidade

encontrada.

Não se chegou, no entanto, a um en-

tendimento comum sobre o impacto des-

sas mudanças no processo eleitoral de

2006. Todos reconhecem que as novas

regras não são suficientes para resolver

os problemas da representação política.

Mas o consenso pára por aí. Se, para al-

guns, as medidas representam um avan-

ço, para outros, ao contrário, elas signifi-

cam um retrocesso na democracia e um

risco de se ampliar ainda mais o número

de eleitores alijados do processo político.

Vida curtaVida curtaVida curtaVida curtaVida curta – Além da minirreforma políti-

ca, outro debate que marcou o processo

eleitoral de 2006 foi o que tratou da ado-

ção do dispositivo da cláusula de barreira.

Depois de dez anos de promulgada, a cha-

mada Lei dos Partidos Políticos, a 9.096,

de 1995, foi adotada, pela primeira vez,

para vigorar no pleito de 2006, com efei-

tos já a partir do ano seguinte. A lei instituía

a cláusula de barreira, um mecanismo que

negava o funcionamento parlamentar aos

partidos que não conseguissem um

percentual mínimo de votos.

Por essa lei, as legendas que não al-

cançassem o quociente eleitoral exigido

seriam impedidas de formar bancada, in-

dicar lideranças, ter acesso ao fundo parti-

dário, à propaganda gratuita no rádio e na

televisão e de participar das diversas ins-

tâncias da Câmara dos Deputados, como

da Mesa Diretora e das comissões per-

manentes. Para fazer jus ao funcionamen-

to parlamentar, o partido deveria atingir

5% do total nacional dos votos válidos (ex-

cluídos os brancos e nulos e as absten-

ções) e, no mínimo, 2% dos votos

totalizados em pelo menos nove estados.

Alguns consideravam a nova regra um

importante passo para evitar as “legendas

de aluguel”, que se sustentam sobre acor-
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dos com partidos maiores para lhes asse-

gurar ampliação do horário eleitoral e apoi-

os a projetos de seu interesse. Outros ques-

tionavam a efetividade dessa medida. “Os

deputados do chamado ‘baixo clero’ já têm

participação exclusiva no Plenário. Isso não

os atingirá”, lembrava o cientista político

Luis Aureliano Gama de Andrade, profes-

sor das Faculdades Integradas Pedro

Leopoldo, no momento em que a lei esta-

va em pleno vigor.

O secretário-geral adjunto da Ordem

dos Advogados do Brasil (OAB) em Minas

Gerais, Ronaldo Garcia Dias, acreditava, no

entanto, que o impedimento iria contribuir

para fortalecer os partidos. “Embora algu-

mas siglas importantes, como o Partido

Verde (PV), possam acabar ficando de

molho, a cláusula impede a proliferação de

partidos que funcionam como balcão de

negócios, como o que elegeu o presidente

Fernando Collor (PRN)”, ponderava.

O deputado federal Bonifácio de

Andrada (PSDB) e o estadual Sávio Souza

Cruz (PMDB) também eram favoráveis à

restrição. “A cláusula de barreira já vai ser

um instrumento importante, porque vai ti-

rar do cenário uma ou duas dezenas de

pequenas legendas que movimentam um

comércio repugnante de tempo de televi-

são, de candidaturas apenas para encher

chapas e puxar votos para grandes parti-

dos”, justificava Sávio.

No outro extremo, contrário à nova lei,

o sociólogo Otávio Dulci, professor da Uni-

versidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

advertia que a cláusula de barreira com-

prometeria a representatividade parla-

mentar, porque iria suprimir a participa-

ção de pequenas legendas que atuam em

nome de parcelas da população. “Não é

democrático, porque favorece certas oli-

garquias e dificulta o surgimento das novi-

dades na política”, explica. Para o especia-

lista, a cláusula poderia facilitar a organiza-

ção partidária, com a redução das legen-

das, mas, por outro lado, impediria a for-

mação de novos grupamentos que podem

qualificar o debate político.

Esse foi o entendimento que acabou

prevalecendo na decisão do Supremo Tri-

Moreira Mariz / Agência Senado
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político, com isso ferindo de morte, sob o

ângulo político-ideológico, certa parcela de

brasileiros. Os demais ministros da Corte

acompanharam o voto do ministro-relator,

julgando procedente, em parte, os pedi-

dos formulados nas duas ADIns.

A alteração dos dispositivo da cláusula

de barreira já estava prevista também em

um dos artigos do Projeto de Lei 2.679/03,

cuja tramitação está suspensa no Con-

gresso Nacional em função dos paliativos

aprovados às vésperas da eleição. A nova

bunal Federal, ao declarar a inconstitucio-

nalidade de dispositivos da Lei dos Parti-

dos Políticos que tratavam exatamente da

cláusula de barreira. A nova regra teve,

assim, vida curta e nem chegou a ser apli-

cada, já que seus efeitos só seriam senti-

dos a partir de 2007. A decisão do STF foi

unânime e tomada ainda no início de de-

zembro de 2006, durante o julgamento

conjunto de duas ações diretas de

inconstitucionalidade (ADIns 1.351 e

1.354), ajuizadas, respectivamente, pelo

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo

Partido Socialista Cristão (PSC).

O relator da matéria, ministro Marco

Aurélio Mendes de Farias Mello, destacou,

na fundamentação de seu voto pela

inconstitucionalidade, que, dos 29 partidos

existentes hoje no País, apenas sete alcan-

çariam os requisitos previstos na legislação.

Os demais ficariam à míngua. Não contari-

am com o funcionamento parlamentar, divi-

diriam, com todos os demais partidos

registrados junto ao Tribunal Superior Eleito-

ral, a percentagem de um por cento do fun-

do partidário e, no tocante à propaganda

partidária, teriam, por semestre, apenas dois

minutos restritos à cadeia nacional.

Para o ministro, o dispositivo da cláu-

sula de barreira viria, assim, a mitigar o

que é garantido aos partidos políticos pela

Constituição Federal, asfixiando-os sobre-

maneira, a ponto de alijá-los do campo

proposta reduz o coeficiente exigido de 5%

para 2% dos votos nacionais e a represen-

tatividade para cinco estados, em vez de

nove. O projeto inclui também a possibilida-

de de criação de uma federação de parti-

dos para superar as restrições. Na Fede-

ração, a legenda mantém a individualida-

de, mas pode participar do funcionamen-

to parlamentar em parceria com as ou-

tras integrantes da Federação. No entan-

to, não há previsão para a apreciação do

projeto.

Guilherme Bergamini
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Se, por um lado, a cláusula de barreira

provoca polêmica no meio político, por ou-

tro, ela evidencia um problema cuja solu-

ção é almejada por todos: a inconsistência

programática dos partidos políticos brasi-

leiros, que colabora para agravar a crise

da representação. Sem uma identidade

forte, os partidos perdem a oportunidade

de criar vínculos com o eleitor, que se re-

conhece mais nos candidatos do que nas

organizações partidárias.

 Apontado como um velho vício do sis-

tema eleitoral brasileiro, o voto nominal (ou

em lista aberta), em que o eleitor faz a op-

ção pelo candidato, acaba por reforçar

essa tendência, destacando mais o políti-

co do que a legenda à qual ele pertence.

“Assim, eleito, o parlamentar se sente

muito mais comprometido e representan-

te de fato apenas da parcela de seus elei-

tores, e não da sociedade como um todo”,

alerta o professor Leo Noronha, da Escola

do Legislativo da Assembléia Legislativa de

Minas Gerais. “É preciso ideologizar mais o

voto”, acrescenta Ronaldo Garcia Dias, da

OAB/MG.

E, de fato, o voto personalizado e

desvinculado da legenda partidária cria a

figura do deputado “avulso”, conforme ates-

ta Otávio Dulci, da UFMG. “Ele se sente elei-

to sozinho e, por isso, tem liberdade, por

exemplo, de trocar de partido quando qui-

ser”. Todos concordam, ainda, que a

supervalorização do parlamentar acaba

por favorecer as barganhas políticas e os

atos de corrupção. “O presidente da Re-

pública precisa negociar com 513 deputa-

dos em vez de negociar com os partidos

representados no Congresso. Neste últi-

mo caso, seria uma negociação política;

com os parlamentares, acaba envolvendo

atendimento de emendas e desvios como

os dos sanguessugas e mensaleiros”,

ressalta o ex-deputado estadual Rogério

Correia (PT).

 Mas, se a carreira solo exacerba o po-

der pessoal do parlamentar, também exi-

ge dele maior desdobramento para a con-

quista dos votos. “Para se eleger à Câma-

ra dos Deputados por Minas Gerais, por

exemplo, o candidato precisa de, aproxi-

madamente, 100 mil votos. É um proces-

so insuportável, que acaba beneficiando os

milionários, aqueles que têm grande po-

der de penetração na mídia ou os repre-

sentantes de grupos fortes, como os pas-

tores religiosos”, reclama o deputado fe-

deral Bonifácio de Andrada. Ele completa

que, mais uma vez, na ânsia de angariar

recursos para campanhas eleitorais cada

vez mais caras, muitos acabam se envol-

vendo em acordos ilícitos.

O voto em lista aberta, segundo os es-

pecialistas, também contribui para a ma-

nutenção do fisiologismo e clientelismo, que

sempre estiveram presentes na prática

política do Brasil. Ao trocar o peso de seus

votos por apoio a propostas de interesse

do governo, seja federal ou estadual, os

parlamentares acabam se beneficiando

de recursos para transferir a seus redu-

tos eleitorais. Para o deputado Sávio Sou-

za Cruz, as emendas aos orçamentos dei-

xam clara essa ação. Elas geralmente se

limitam a destinar verbas para instituições

ou municípios de interesse do deputado

autor.

Voto personalizado na berlinda

Guilherme Bergamini
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O outro lado dessa moeda se esconde

no próprio comportamento dos eleitores.

Carentes de toda ordem e sem acesso a

políticas públicas eficientes, vão buscar

apoio em quem está mais próximo, os par-

lamentares, que representam, muitas ve-

zes, a única presença do poder público

nessas comunidades. Dessa forma, o

clientelismo acaba sendo incentivado pelo

próprio eleitor brasileiro, que mostra pre-

ferência por parlamentares que oferecem

benesses pessoais ou às suas cidades. Os

deputados, às vezes, até contra sua von-

tade, acabam sendo “pressionados” a fa-

zer as vezes do Poder Executivo.

O voto nominal promove ainda outra

distorção que compromete a função da

representação parlamentar. Por conta da

regra do coeficiente eleitoral, é muito co-

mum um candidato, campeão na prefe-

rência dos eleitores, eleger outros do mes-

mo partido ou coligação, lideranças bem

menos expressivas, ao transferir a eles

parte de seus votos transformados em

vagas no Parlamento. O coeficiente eleito-

ral é definido pelo resultado da divisão en-

tre votos válidos e o número de cadeiras

de cada estado. Aplicado em uma nova

equação, passa a definir o número de va-

gas, no Parlamento, destinado a cada par-

tido. Por exemplo: se o coeficiente eleitoral

de Minas Gerais for de 100 mil votos e o

partido ou coligação obtiver 300 mil, ele

terá direito a três cadeiras, ou seja, o par-

tido vai indicar seus três candidatos mais

votados, não importando qual a diferença

de votos entre eles.

Dessa forma, um candidato que rece-

beu poucos votos, quando comparado a

colegas de outros partidos, ainda assim po-

derá ser alçado ao Parlamento com os vo-

tos de um candidato forte de sua legenda ou

coligação. Enquanto seus adversários, mes-

mo tendo sido mais bem votados, ficam de

fora por conta dessa matemática eleito-

ral, já que seu partido não obteve votos

suficientes para conquistar um número

maior de cadeiras. E o que fica para o elei-

tor, muitas vezes, é a certeza de que ele

acabou ajudando a eleger candidatos que

nem mesmo conhece.

Em função da fórmula eleitoral, 49,77%

dos eleitores mineiros não conseguiram

eleger os candidatos em quem votaram

para a Assembléia Legislativa. Juntos, os

77 deputados eleitos somaram

4.882.063 votos, quase metade dos vo-

tos válidos para o cargo, que chegam a

9.808.977, considerando os votos nomi-

nais e em legenda. “Como não se sentem

representados, esses eleitores abrem

mão de seus direitos e deixam de cobrar

ou fiscalizar aqueles candidatos eleitos”,

atenta Luis Aureliano. “Eles acabam se sen-

tindo órfãos. É preciso ser coerente: se o

voto é nominal, deve-se respeitar a vonta-

de do eleitor e consagrar os mais votados”,

sustenta Leo Noronha.

Essa distorção provoca outro fenôme-

no pernicioso à democracia e à represen-

tação. A maioria dos eleitores não lembra

em que candidatos votou. “Muitos não lem-

bram justamente porque seus candidatos

não foram eleitos ou porque mudaram de

partido, e ele (o eleitor) acabou perdendo

a afinidade”, acredita Rogério Correia.

Mudar essa realidade não é uma tare-

fa fácil. Se os partidos tivessem uma identi-

dade forte e influíssem nas escolhas do elei-

tor, essa distorção seria minimizada, pois

ele se reconheceria na vitória do seu parti-

do ou grupo político. Mas a preferência

cultural do eleitor brasileiro permanece

sendo a de votar mais no candidato do que

no partido. Um fenômeno que reforça essa

constatação é a eleição de parentes, so-

bretudo filhos de políticos tradicionais. “Eles

representam a continuidade de um modo

de fazer política. Herdam votos, tarefas e

representação”, aponta Otávio Dulci.

Herança do coronelismo, sistema do-

minante na República Velha que concen-

trava o poder político nas mãos de famílias

tradicionais, esse tipo de voto assegura a

mudança de nomes, mas preserva a con-

tinuidade de perfis. Essa renovação mas-

carada é percebida, também, na eleição

de “novos” parlamentares que represen-

tam antigos valores e práticas.

Deputada Jô Moraes Deputado Rogério Correia Deputado Sávio Souza Cruz Deputado federal Bonifácio
de Andrada

Solange Souza Guilherme Bergamini Guilherme Bergamini Marcelo Metzker
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Partidos fracos, vínculos frágeis

Aliada ao voto nominal, a liberdade que

os parlamentares têm de mudar de parti-

do quando bem entendem é outro fator

que contribui para o enfraquecimento dos

partidos. E a pulverização de siglas dificulta

a compreensão dos eleitores sobre o sis-

tema partidário brasileiro. Perdidos em um

cipoal de letras, eles não conseguem mais

distinguir as diferenças ideológicas entre

tantas legendas.

A dança entre partidos promovida pe-

los parlamentares – que se mobilizam com

facilidade, visando ao próprio interesse e à

facilidade da reeleição – colabora para  per-

petuar a ausência de uma cultura partidá-

ria no País. “Essa constante migração é

deseducativa, embaralha ainda mais a vi-

são que os eleitores têm da própria políti-

ca. O político poderia contribuir para a de-

mocracia ao afirmar a importância do par-

tido”, sugere Otávio Dulci.

É em defesa desse fortalecimento que

a maior parte dos especialistas é favorável

ao estabelecimento de critérios que incen-

tivem ou obriguem a fidelidade partidária,

um dos tópicos que se repete em todas as

propostas de reforma política que estão

em discussão, embora não haja ainda con-

senso sobre a forma como será incluído

no texto de uma lei. Alguns, como a depu-

tada federal Jô Moraes (PCdoB) e Otávio

Dulci, sugerem que o mandato passe a ser

considerado do partido, e não do político.

Caso ele resolva trocar de legenda, deve

renunciar ao cargo a que foi eleito, pas-

sando a vaga para o suplente. “O político

não pode fazer do mandato algo pessoal.

O mandato é popular e o eleitor tem o di-

reito de exigir o respeito à composição que

foi definida nas urnas”, defende o sociólo-

go. Para Jô, a maior visibilidade da legen-

da favorece uma melhor interlocução en-

tre eleitos e sociedade.

Luis Aureliano lembra que os partidos

devem representar tendências de opiniões

e assumir a função de facilitar a escolha do

eleitor. A construção de uma identidade

mais bem definida não precisará significar,

no entanto, um engessamento das orga-

nizações partidárias. Para Leo Noronha,

nada impede que, dentro de um mesmo

partido, existam tendências diferentes,

desde que também sejam implantados

instrumentos que garantam a democrati-

zação interna e o respeito à vontade da

maioria. Isso claro, acredita Ronaldo

Garcia, facilitaria a execução dos progra-

mas defendidos por cada legenda.

Já o deputado Sávio Souza Cruz conde-

na dispositivos legais para forçar a fidelida-

de partidária. Segundo ele, nenhum outro

país possui cláusulas nesse sentido, porque

essa fidelidade é uma manifestação natu-

ral. O deputado acredita que, se o proces-

so eleitoral melhorar, a fidelidade virá natu-

ralmente, pois a mudança de partido pode-

rá ser prejudicial ao próprio candidato.

Reynaldo Stavale/Agência Câmara
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A complexidade do cenário político bra-

sileiro exige soluções de uma engenharia

política bem mais sofisticada. Não é sufici-

ente retirar apenas alguns dos obstáculos

que hoje dificultam uma convivência mais

saudável e democrática entre os diversos

atores que ocupam a arena política brasilei-

ra.  É preciso intervenções mais profundas.

Para o deputado Bonifácio de Andrada, é aí

que está nosso maior desafio.

Segundo ele, o Brasil vive duas crises dis-

tintas, que se influenciam e aumentam o vá-

cuo da representação. Uma é a crise no sis-

tema político. Existe um desequilíbrio de for-

ça e poder entre o Executivo e o Legislativo,

em detrimento deste último, que compro-

mete um relacionamento harmônico entre

eles. De acordo com o parlamentar, o regi-

me presidencialista brasileiro exagera na

centralização do poder, com o conseqüente

enfraquecimento do Congresso Nacional. “O

Executivo não consegue gerenciar todas as

suas atribuições e, para superar essa condi-

ção, cria superestruturas, como institutos e

agências, que também acumulam poder,

potencializando ainda mais o próprio poder

do Executivo”, reclama.

A outra crise apontada por Andrada é a

do sistema eleitoral. Com suas deficiências,

praticamente inviabiliza a candidatura de

pessoas que representem grande parce-

la da população. “Um homem de classe

média, hoje, não consegue se eleger, a

não ser que se ampare em grupos econô-

micos ou religiosos”, critica. E essas são as

questões de fundo que devem inspirar as

propostas de reforma política a serem dis-

cutidas pelo novo Congresso.

Mais um fator, apontado por vários es-

pecialistas, que compromete a legitimida-

de da representação política no sistema

brasileiro, é o mecanismo que define a dis-

tribuição de vagas no Parlamento entre os

diversos membros federados. A fórmula

adotada para esse cálculo não expressa a

proporcionalidade prevista na Constituição,

já a partir dos seus pressupostos. Ela deter-

mina, por exemplo, que o número de depu-

tados federais por estado não pode ser in-

ferior a oito nem superar 70. Na compara-

ção, Roraima, o menor estado brasileiro,

consegue eleger, proporcionalmente ao

número de seus habitantes, mais deputa-

dos que São Paulo, estado que concentra

a maior parte da população.

Maior desproporção ocorre no Sena-

do, que representa a figura do estado, e

não do eleitor. Cada unidade da Federa-

ção tem direito a três vagas, independen-

temente do tamanho e da população. Esse

desequilíbrio acaba fortalecendo alguns

estados em detrimento de outros. Nas ne-

gociações políticas, o voto dos pequenos

estados acaba valendo mais e, novamen-

te, facilitam as barganhas por apoios a pro-

jetos e propostas.

Jô Moraes é ainda mais enfática em

relação aos problemas do sistema político

brasileiro. Na opinião da deputada, o pata-

mar da crise da representação no Brasil

foi elevado nos últimos anos. A falta de con-

fiança, antes expressa pelas pessoas ape-

nas em relação aos políticos, agora atinge

Uma crise dentro de outra crise

Roosewelt Pinheiro /Agência Senado
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as instituições do Estado democrático.

A deputada lamenta que o Executivo seja

procurado apenas como agente de aten-

dimento de demandas individuais ou

setoriais, abrindo as portas para os cons-

tantes atos de corrupção, fartamente de-

nunciados, nos últimos anos, no País.

O Judiciário, que sempre manteve uma

imagem praticamente inatingível, deixou de

ser, segundo Jô Moraes, referência de in-

dependência e legitimidade e passou a ser

alvo, também, da corrupção. O Parlamen-

to, na visão dela, foi outro Poder que per-

deu sua referência de construtor de proje-

tos para o País ou para os estados e pas-

sou a ser visto como “ringue de disputas

político-partidárias”.

“A expressão mais clara dessa crise é

o distanciamento dos movimentos sociais

dos partidos políticos”, afirma. Segundo Jô,

atualmente os fóruns sociais repelem a

representatividade partidária e vêem com

hostilidade as tentativas de aproximação

com os políticos. Essa crise, no entanto,

também atinge outros países, que assis-

tem à perda de prestígio de instituições

internacionais, como a Organização das

Nações Unidas (ONU) e o Conselho de

Segurança, considerados, antes, espaços

de organização dos conflitos morais. “Fo-

ram desmoralizados pela hegemonia de

George W. Bush, presidente dos Estados

Unidos”, denuncia.
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A crise da representação política não

é um produto made in Brazil nem privilé-

gio das sociedades contemporâneas.

Desde os primeiros exercícios democráti-

cos, a representação política é um

imbróglio sempre questionado. Já na

Grécia Antiga, berço da civilização ociden-

tal, a exclusão da maioria era regra. Os

escravos e as mulheres, que representa-

vam mais da metade da população, não

tinham direito a participar das discussões

filosóficas e políticas. E, daqueles que es-

tavam aptos, os considerados cidadãos,

poucos se dispunham a participar dos de-

bates em praça pública. Era, então, a mi-

noria quem definia as leis que conduziam

a vida pública.

Essa dificuldade em garantir a repre-

sentação de todos os cidadãos no gover-

no se faz presente, em maior ou menor

grau, em todos os sistemas políticos, mes-

mo naquelas democracias mais consolida-

das. Nenhuma regra ou regime consegue

sanar todas as imperfeições e evitar algu-

mas exclusões.

No Brasil, as falhas persistem desde o

tempo do Império, quando o País deixou

de ser colônia de Portugal e se constituiu

como Estado. Embora independente, man-

teve um sistema político que incluía ape-

nas representantes da elite. A falta do

embate ideológico privilegiou a aristocra-

cia até a Velha República.

A crise da representação tem a idade do

Estado brasileiro

Sinais desses tempos ainda podem

ser percebidos na atualidade. No ideário

da maioria do eleitor brasileiro, a figura

do presidente se assemelha à de um mo-

narca. Leo Noronha cita uma faixa exibida

na Bahia, na época da eleição do presi-

dente Lula, em 2002: “Pode entrar, meu

rei, que esse palácio é seu”. A própria de-

nominação da sede dos governos federal

e estaduais, conhecidos como “palácios”,

reafirma o pensamento. O tipo de federa-

ção brasileira, que preserva o Estado Uni-

tário, e o sistema de governo, que con-

centra muito poder nas mãos do presi-

dente, são outros fatores que perpetu-

am essa cultura.

Somente a partir da década de 1930,

começaram a ser discutidas no Brasil al-

gumas reformas que reduzissem os

desequilíbrios dessa representação. O di-

reito ao voto só foi estendido à mulher em

1932, por meio de um decreto do então

presidente Getúlio Vargas. Aliás, a história

mundial negou à mulher, por muito tempo

e em todos os países, o direito de escolher

seus representantes. Nos Estados Unidos,

o voto feminino foi instituído em 1870, e,

na Europa, a partir de 1906, na Finlândia.

A Inglaterra resistiu até 1918. Na Améri-

ca Latina, o precursor foi o Equador, em

1929, e nossa vizinha Argentina somente

incluiu a mulher com a interferência da pri-

meira-dama Evita Perón, a partir de 1947.

Outros países cederam à pressão feminis-

ta bem mais tarde, como a Suíça, que só

recentemente permitiu o voto das mulhe-

res,  em 1971.

Mas nem só às mulheres foi negado o

direito de influir na escolha de seus repre-

sentantes. A primeira Constituição brasi-

leira, de 1824, restringia o direito de votar

e ser votado apenas a cidadãos que com-

provassem uma renda mínima. Além de

censitária, a eleição da época não era nem

um pouco confiável, pois era controlada

pelos poderosos locais, que conferiam os

votos de seus “aliados”.

Após a implantação da República, a

Constituição de 1891 instituiu a eleição di-

reta para a Câmara, o Senado e a Presi-

dência, mas vetou o direito ao voto a men-

digos, analfabetos, soldados e religiosos,

restrição que persistiu por muitos anos.

A limitação atingia sobretudo os negros,

que, na maioria, eram pobres e não ti-

nham instrução. Os analfabetos só tive-

ram o direito reconhecido com a Consti-

tuição de 1988, que restituiu todos os

princípios democráticos que vigoram até

hoje no Brasil.

Durante a ditadura Vargas (1936/1945),

a representação política ficou ainda mais

disforme, com a determinação da eleição

indireta e a implantação de outros disposi-

tivos de controle do governo federal sobre

o Congresso. Essa fase se repetiu com o
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golpe militar de 1964, que submeteu o

País a um regime autoritário e centrali-

zador até 1985.

Os reflexos dos anos de obscurantis-

mo político, considerados chagas abertas

até hoje, foram sentidos na Constituição

de 1967 e na Emenda de 1969, que in-

corporaram as disposições transitórias do

Ato Institucional nº 5 (AI-5) à Constituição,

restringindo a ação parlamentar, voltando

com as eleições indiretas e cassando direi-

tos políticos de vários cidadãos.

O professor Leo Noronha destaca três

períodos da história recente brasileira em

que a crise da representação foi mais evi-

dente: 1946, 1964 e 1984. Para ele, a

retomada da democracia após o Estado

Novo (a ditadura Vargas) se fez valer com

a Constituição de 1946, que restituiu os

principais direitos subtraídos da Carta an-

terior (1934) pelo governo que era depos-

to. A medida era uma resposta à pressão

internacional, que, no calor do fim da Se-

gunda Guerra Mundial, não admitia regi-

mes que se assemelhassem aos derrota-

dos fascismo e nazismo. “Nascia, ali, a es-

perança de uma nova fase”, comenta Leo.

O deputado Bonifácio de Andrada aten-

ta que a Constituição de 46 acolheu o voto

nominal, que foi implantado por Vargas no

ano anterior como estratégia para fortale-

cer o PSD, partido que o apoiava. Na épo-

ca, a legenda não tinha a tradição de seus

rivais UDN e PTB, mas tinha, em seus qua-

dros, políticos tradicionais e leais ao gover-

no, que poderiam facilmente conquistar o

eleitor.

O ambiente democrático durou pou-

co. Já em 1947, o Partido Comunista foi

empurrado para a clandestinidade, dan-

do início a uma perseguição contra a es-

querda que “ameaçava” o mundo capita-

lista. Era o início da Guerra Fria. Com o re-

torno de Getúlio Vargas, em 1950, o cer-

co aos comunistas foi aumentando e

eclodiu com o golpe de 64.

O governo militar abortou a tensão so-

cial, que crescia juntamente com a urba-

nização, e o anseio dos cidadãos por mais

liberdade e direitos. “A sociedade estava

incomodada e incomodando. Estávamos

prestes a sofrer uma guerra civil”, narra o

professor da Escola do Legislativo. Os 21

anos que se seguiram deceparam todos

os direitos democráticos, incluindo o de

ser representado. Com a Emenda de

1969, o Executivo praticamente substituiu

os Poderes Legislativo e Judiciário, assu-

mindo o direito de legislar em matérias

políticas, eleitorais, econômicas e tributá-

rias. A eleição indireta para presidente e

a indicação de prefeitos pelos governado-

res tiraram do povo o direito de escolher

seus representantes. Os governadores

voltaram a ser eleitos de forma direta

apenas em 1982.

Os militares também amputaram uma

tentativa de maior representação ao insti-

tuir o pluripartidarismo. A estratégia foi

usada para enfraquecer o MDB, legenda

que crescia e representava a oposição ao

governo. Em 1974, pela primeira vez des-

de o golpe, o MDB elegeu mais senadores

que a “oficial” Arena. Conquistou 16 das

22 vagas. O medo de que, nas eleições

seguintes, a oposição fizesse maioria em

todo o Congresso fez com que fosse esti-

mulada a pulverização de partidos.

Porém, o regime militar não conseguiu

evitar que a sociedade reagisse, ainda que

lentamente, e voltasse a exigir o retorno

de seus direitos democráticos. O tiro saiu

pela culatra e a possibilidade de novos par-

tidos fez surgir o PT, em 1979, símbolo do

sindicalismo e expressão máxima da es-

querda de então.

Com o acirramento dos movimentos,

sobretudo estudantis, o próprio governo

percebeu que era preferível abrir o regi-

me do que correr o risco de uma ruptura

violenta. Começou, então, o processo de

abertura (ou distensão), em 1979, implan-

tado por Ernesto Geisel. Seu sucessor,

João Batista Figueiredo, figura antipática

e controvertida, seria o último do longo

domínio.

O movimento das Diretas-Já, em

1984, conseguiu reunir representantes

de várias correntes e segmentos – estu-
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dantes, sindicalistas, intelectuais, traba-

lhadores e políticos de diferentes ideolo-

gias se uniram em torno de um único ob-

jetivo: o fim da ditadura. Mesmo com a

derrota da emenda que previa o retorno

das eleições diretas para presidente, a

mobilização marcou o encerramento de

um período obscuro na história política do

Brasil.

Em um contragolpe, Tancredo Neves

foi a opção para a transição democrática.

Eleito pelo Colégio Eleitoral, faleceu antes

de tomar posse, mas entrou para a histó-

ria como aquele que conseguiu represen-

tar todos os segmentos insatisfeitos e dar

cabo à ditadura militar. Empossado o vice,

José Sarney, o País aprovou nova Consti-

tuição, a de 1988, que definiu os preceitos

democráticos que ainda vigoram.

Embora tenha sido muito comemora-

da na época, a Carta de 88 recebe, tam-

bém, muitas críticas. Como foi elaborada

pelos parlamentares que já exerciam man-

dato, e não por um corpo eleito exclusiva-

mente, a Constituição, na visão da maio-

ria, representou um rearranjo elitista que

trabalhou para preservar os próprios inte-

resses. “Isso é legislar em causa própria”,

critica Leo Noronha.

Muitas questões essenciais foram dei-

xadas para depois e continuam aguardan-

do regulamentação, como a reforma

agrária.

Laycer Tomaz/Agência Câmara
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Superar plenamente a crise da repre-

sentação política é, na opinião de todos, uto-

pia. “O anseio de representação faz parte do

espírito humano. Todos querem ser ouvidos

e ter os direitos reconhecidos. Isso nunca

desaparece”, acredita Leo Noronha.

Minimizar, no entanto, é possível. As suges-

tões são variadas e o senso comum não exis-

te. O pensamento se iguala no alerta para o

desinteresse crescente da população em

relação à política, que pode aprofundar ain-

da mais esse distanciamento.

Algumas propostas se evidenciam na

discussão, por exemplo, da implantação do

voto distrital puro ou misto. No primeiro, os

estados seriam divididos em distritos com

população proporcional. Assim, cidades

como Belo Horizonte poderiam ser divididas

em mais de um distrito. Em cada um desses

distritos, os partidos poderiam apresentar

apenas um nome para o cargo disputado.

Os que são contrários ao sistema ale-

gam que ele favorece o surgimento de re-

presentantes de fortes oligarquias regio-

nais e distancia o parlamentar ainda mais

dos problemas gerais do estado. Assim, fi-

caria ainda mais agravado o problema do

clientelismo. “Seriam eleitos vereadores fe-

derais, pessoas que não têm visão nacio-

nal, federativa, porque só são julgadas em

função de sua atuação no distrito”, com-

para o deputado Sávio Souza Cruz.

O risco, segundo os opositores, é tam-

bém na divisão dos distritos, que geraria

muita dificuldade. “No Vale do Aço, por

exemplo, a esquerda, que hoje é sólida em

alguns municípios, poderia se enfraquecer

na soma do distrito”, exemplifica a deputa-

da Jô Moraes. O voto distrital, na opinião

de Bonifácio de Andrada, deixaria grande

parte da população sem se sentir repre-

sentada, porque nenhum eleito consegui-

ria agregar a maioria da população distrital.

O sistema misto mescla o voto distrital

em lista aberta e lista fechada – pré-orde-

nada pelos partidos, que elegeriam os can-

didatos considerados prioritários. Tal sis-

tema agrada à maioria dos especialistas.

Outros defendem o sistema como é feito

hoje, apenas com a adoção da lista fecha-

da, como forma de evitar o fortalecimento

do candidato em detrimento do partido.

Jô acredita que o sistema de lista fe-

chada poderia aumentar a participação da

mulher na política. Atualmente, a legisla-

ção prevê que um mínimo de 30% dos

candidatos sejam do sexo feminino, mas

não tem como garantir a proporção entre

os eleitos. Os eleitores ainda votam muito

mais nos homens. Com a lista fechada, o

partido seria obrigado a colocar o nome

de uma mulher após os de dois homens e

seguir a ordem na classificação final.

Outra sugestão que ganha adeptos é

a mudança do financiamento privado para

o público. A medida visa coibir a prevalência

do poder econômico nas disputas e as

cobranças dos doadores sobre os eleitos

para favorecimento próprio. A imperfeição

é que o financiamento público seria pro-

porcional à votação dos partidos, perpetu-

ando a hegemonia dos grupos maiores.

A vantagem é que seria mais fácil o con-

trole dos gastos pelo Tribunal Superior Elei-

toral  (TSE), pois o partido seria responsável

pela distribuição dos recursos. Só não seria

possível evitar que as legendas privilegias-

sem alguns candidatos em detrimento de

outros. “O ideal é que fossem distribuídos

bônus, que não houvesse circulação de di-

nheiro, para evitar qualquer desvio”, acres-

centa o ex-deputado Rogério Correia.

Muitos também defendem mudanças

nas regras de coligações, limitando-as ape-

nas para os cargos majoritários. A justifi-

cativa é que as coligações em pleito pro-

porcional acabam reforçando o problema

de o eleitor votar em um candidato e ele-

ger outro que, nem sempre, representa a

mesma ideologia. Um exemplo recente foi

a coligação entre PMDB e PT em Minas,

partidos rivais no passado. O PT, que, se-

gundo Correia, conseguiu coeficiente para

eleger 11 parlamentares, acabou ficando

com apenas nove cadeiras.

As sugestões chegam até a mudança

do sistema de governo. Volta à discussão

a defesa do parlamentarismo, que foi re-

jeitado pela população no plebiscito de

Muitas sugestões e pouca ilusão
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1993. Os defensores dizem que apenas o

parlamentarismo poderia fortalecer a re-

presentação da sociedade no governo.

O que não faltam são propostas para

a tão acalentada reforma política, embora

ainda esteja longe o consenso sobre elas.

Há sugestões de alterações no horário elei-

toral gratuito, no calendário das eleições e

até para o fim da obrigatoriedade do voto

e da extinção da suplência para o Senado,

que permite a ascensão de candidatos

que não foram escolhidos pelo eleitor.

As mudanças mais singulares partem do

deputado Sávio Souza Cruz. Ele propõe o fim

da iniciativa individual de apresentação de pro-

jetos, sugerindo que a iniciativa passe a ser

uma exclusividade de partidos. “Se uma pro-

posição não é consensual sequer no parti-

do, para que a tramitar? Isso acaba

entulhando o processo legislativo com milha-

res de proposições que acabam inibindo, di-

luindo o debate sobre grandes questões.”

Para o deputado, a supressão dos pro-

jetos individuais acabaria com uma contabili-

dade que ele considera “perversa”. É que,

segundo ele, muitos parlamentares apresen-

tam vários projetos ao longo da sessão

legislativa para fechar o ano sendo considera-

dos atuantes. Muitas vezes, são projetos sem

expectativa de aprovação ou de menor im-

portância, como denominação de próprios

públicos, concessão de títulos de honrarias e

definição de datas comemorativas.

Outra sugestão de Sávio é o fim das emen-

das orçamentárias individuais. Na opinião do

deputado, as emendas são usadas para ga-

rantir base parlamentar ao  Executivo e origi-

nam distorções, como negociações, às vezes

ilícitas, e tráfico de influência de empreiteiros.

“Isso é compra de base parlamentar com di-

nheiro público”, denuncia. Sávio Souza Cruz

também sugere novas regras para a distri-

buição de verbas publicitárias oficiais. Na fór-

mula atual, segundo o parlamentar, os recur-

sos são usados para “docilizar” os veículos de

comunicação, que acabam se submetendo

ao governo, o que não contribui para o deba-

te e aperfeiçoamento da democracia.

Para resolver tantas pendências, sur-

gem os defensores da instalação de uma

Assembléia Constituinte eleita exclusiva-

mente para elaborar uma nova Constitui-

ção. Os donos da idéia fazem questão de

frisar que os constituintes não poderiam

se candidatar por um período mínimo.

Bonifácio de Andrada acrescenta que a

Constituição seria importante para corri-

gir as distorções do sistema eleitoral e po-

lítico, além de outras tantas deficiências

que permanecem no Brasil, como o siste-

ma federativo, a previdência privada, a car-

ga tributária e o sistema de saúde.

Além da correção dos sistemas políti-

co e eleitoral, uma outra proposta encon-

tra unanimidade. É preciso investir na edu-

cação cidadã dos brasileiros, estimular a

participação política da sociedade, para que

ela cobre, fiscalize e monitore os parlamen-

tares eleitos. Para tanto, urge, também,

reduzir as desigualdades sociais e econô-

micas para permitir o mesmo acesso às

informações e ao debate a todo brasileiro.

Guilherme Bergamini


