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Resumo: O debate na literatura sobre o sistema eleitoral brasileiro ganha força por apresentar uma vertente 

que considera as debilidades do sistema proporcional e os reflexos na arena legislativa. A principal questão 

que se coloca é que a distribuição espacial do voto pode explicar o direcionamento de políticas 

particularistas, clientelistas de custo difuso para a sociedade, e, que são destinadas a certos redutos eleitorais.   

O trabalho investiga como vem sendo a distribuição dos votos em eleições proporcionais para cargo de 

deputado federal nos estados da Paraíba e Piauí no período 2002 a 2006.  Identifica a relação entre as bases 

eleitorais dos deputados e o seu desempenho legislativo na busca de recursos para seus distritos.  Averigua 

como a conexão eleitoral pode explicar o quadro das negociações no legislativo. Com base no modelo 

elaborado por Barry Ames (2003), a pesquisa busca testar os tipos distintos de distribuição geográfica do 

voto: distritos concentrados-dominantes, concentrados-compartilhados dispersos-dominantes e dispersos-

compartilhados para entender os incentivos e comportamentos distintos por parte dos legisladores das 

bancadas da Paraíba e Piauí, no que se refere, especificamente, aos destinos de recursos públicos através de 

emendas orçamentárias. Os dados empíricos, da variável dependente, provem do Tribunal Superior Eleitoral, 

no qual se buscou identificar a distribuição espacial das votações dos deputados eleitos nos municípios dos 

estados objeto da pesquisa. Num segundo momento, foram utilizados dados SigaBrasil para identificar o 

comportamento dos parlamentares em relação à destinação das emendas do orçamento da União, de forma a 

verificar como se dá a relação entre a distribuição da votação e o esforço dos parlamentares em direcionar 

recursos para atender seus redutos eleitorais. 

     

Palavras-chaves: sistema eleitoral, geografia do voto e desempenho legislativo.    
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INTRODUÇÃO 

 

Em que medida funciona a representação distrital no sistema político brasileiro e quais 

resultados apresentam na arena legislativa?  O presente trabalho pretende iniciar uma discussão 

sobre distribuição espacial do voto e comportamento legislativo tomando como unidade de análise o 

padrão de votação dos deputados federais nos municípios e a alocação das emendas individuais ao 

Orçamento Geral da União. A discussão posta traz como questão a tão controversa relação entre o 

processo eleitoral e a atitude dos parlamentares na arena legislativa, considerando a inovação do 

dispositivo da Constituição de 1988 que garante a participação do Legislativo no processo 

orçamentário. Tomaram-se como campo empírico dois estados do Nordeste brasileiro: Paraíba e 

Piauí, pois conforme a literatura existente sobre o assunto, estes estados têm características 

socioeconômicas e padrões de competição política semelhantes.   

O processo Orçamentário é uma das prerrogativas asseguradas pela Constituição de 1988 ao 

Poder Executivo. O seu desdobramento toma o seguinte percurso: elaboração e apresentação do 

Plano Plurianual – PPA instituído pelo art. 165, I e § 1º  da CF, substituiu os anteriores Orçamentos 

Plurianuais de Investimentos. A competência para remetê-lo ao Congresso Nacional é privativa ao 

Presidente da República, pois, de acordo com o art. 84, Inciso XXIII, da CF, compete ao Presidente 

da República enviar ao Congresso Nacional, o Plano Plurianual, o projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na Constituição.  

Cabe então ao Parlamento receber o PPA e incluir emendas, apresentadas na Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Daí receberão parecer, que após votado na 

Comissão, será apreciado pelo Congresso Nacional na forma do Regimento Comum. O Presidente 

da República poderá remeter mensagem ao Congresso Nacional, propondo modificações no Projeto 

de PPA, enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta. 

Quanto à lei que institui o PPA pode-se dizer que estabelecerá por regiões, as diretrizes, objetivos e 

metas referentes à Administração Pública para despesas de capital e outras delas decorrentes. Já em 

relação às diretrizes pode-se dizer que são orientações ou princípios que nortearão a captação, 

gestão e gastos de recursos durante o período, com vistas a alcançar os objetivos de Governo no 

período do Plano. Nesse sentido, pode-se dizer que mesmo o Executivo exercendo forte poder de 

comandar o processo orçamentário, há margem para o Legislativo angariar recursos para suas bases 

eleitorais. Assim, a articulação entre as atividades legislativas dos deputados e os incentivos para 

manutenção de apoios eleitorais torna-se marco no desenho institucional e na relação entre os 

poderes.  
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Por sua vez, as discussões sobre competição política vêm ocupando espaço significativo nos 

estudos sobre sistemas eleitorais e partidários. No Brasil as pesquisas sobre distribuição espacial do 

voto têm sido marcadas pelo debate que envolve o tipo de representação fruto do sistema de lista 

aberta e os reflexos na arena legislativa. Não obstante, a discussão tanto no que se refere ao grau de 

concentração e dispersão de votos dos deputados, quanto o seu comportamento na arena 

parlamentar são controversas.  

Os estudos sobre o funcionamento do Legislativo brasileiro é uma área que vem ganhando 

notoriedade pela vertente neoinstitucionalista. A despeito da utilização desses pressupostos do novo 

institucionalismo, não há consenso entre os analistas que estudam o comportamento dos 

parlamentares.  O trabalho de Figueiredo e Limongi (1999) passou a ser um demarcador na 

literatura sobre relação entre o Executivo e o Legislativo, porque vai afirmar serem as 

determinantes institucionais do processo decisório que vão explicar o grau de cooperação e conflito 

entre os poderes. A concentração de prerrogativas constitucionais como os poderes pró-ativo 

(decreto), reativo (veto) e o poder de conduzir a pauta legislativa é a marca da dominação da agenda 

governamental pelo Presidente.  

Os autores acima citados põem em xeque as teses sobre o individualismo da arena eleitoral 

como consequência do modelo de lista aberta e representação proporcional, o qual é tido como fator 

preponderante de entraves para aprovação da agenda das políticas apresentadas pelo poder 

Executivo.  Os esforços dos autores, nesse sentido, vêm sendo reconhecidos por refutar as 

considerações sobre a existência de um modelo distributivista no sistema político brasileiro e na 

relação do Presidente com o Congresso.  

Por sua vez, Mainwaring 2001 e Ames 2003 consideram que o sistema político brasileiro é 

marcado pela predominância do comportamento atomizado no legislativo, em que o processo 

decisório passa a ser determinado pelo voto pessoal. Figueiredo e Limongi rechaçam tais assertivas, 

pois definem o sistema político brasileiro por constituir um processo legislativo, cujas etapas 

decisórias são centralizadas pelas lideranças partidárias. Daí, serem os líderes elementos centrais na 

articulação do apoio majoritário às políticas públicas que fazem parte da agenda do Executivo. O 

modus operandi da arena decisória é resultado de determinantes institucionais que asseguram a 

predominância do Executivo na formação e implementação da agenda legislativa.   

A tese de Figueiredo e Limongi sobre o caráter cooperativo do legislativo em relação ao 

Executivo, embora seja consistente para interpretar o processo decisório, está longe de responder as 

situações peculiares ao comportamento de parlamentares e sua vinculação à arena eleitoral. Por 

outro lado, os estudos sobre competição eleitoral e os reflexos na arena legislativa tomam os 

recursos que os parlamentares dispõem para viabilizar recompensas para suas bases eleitorais. Esse 
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modelo toma como referência o tipo de votação que os parlamentares tiveram na arena eleitoral 

fazendo articulação com a alocação de emendas ao orçamento. 

Nesse sentido para testar a relação entre desempenho eleitoral, tomando a distribuição da 

votação dos deputados e suas atitudes frente à proposta orçamentária do Executivo, o presente 

trabalho visa analisar como se dá essa articulação entre os representantes e os representados da 

Paraíba e Piauí, tomando as eleições de 2002 e 2006 e as duas legislaturas 2003-2006 e 2007-2010. 

 Alguns estudos sobre padrões de votação dos parlamentares têm utilizados diferentes 

metodologias para tratar do grau de concentração e dispersão eleitoral. Para viabilizar este trabalho 

utilizou-se a metodologia utilizada por AMES (2003) para definir a variação das votações nos 

municípios paraibanos e piauienses. Assim sendo,  discute-se sobre a distribuição espacial do voto 

conforme a taxonomia criada por este autor.  Apresentam-se os mapas da votação eleitoral dos 

parlamentares dos dois estados e em seguida faz-se modelos de regressão para testar em que medida 

a força eleitoral dos deputados pode direcionar as emendas individuais ao orçamento.    

 

1. ALGUMAS ILAÇÕES SOBRE COMPETIÇÃO ELEITORAL E 

COMPORTAMENTO LEGISLATIVO 

 

As discussões sobre a qualidade da democracia desenvolvem explicações de médio alcance 

enfatizando o desenho institucional e sua relação com o comportamento político. Nesse caso, as 

regras que regulam o jogo político-eleitoral desempenham papel importante, são elas: sistemas 

eleitorais e partidários.  É no âmbito de qualquer democracia representativa que os partidos 

políticos buscam a livre participação na arena eleitoral.  Entretanto, a performance dessa 

participação tem apresentado várias tipologias para o sistema democrático, as quais desembocam 

nas formas em que se molda o sistema de representação política.  Nesse sistema, não somente se 

informa a natureza e o conteúdo da representação, mas também se torna importante à questão de 

quem se faz representar e como legalmente e efetivamente se dá essa representação. 

As análises comparativas sobre as democracias consideram que os principais focos para 

definir um sistema democrático são dados pela abrangência da participação política, esta que é 

deduzida diferentemente nos vários modelos de sistema de representação das sociedades 

contemporâneas.  Para entendimento de tal proposição é imprescindível tomar algumas definições 

marcantes da teoria democrática moderna.  

Conforme obra seminal de Dahl (1997) os indicadores de participação e competição política 

são definidores das Poliarquias modernas. Para um regime ganhar o instituto democrático basta que 

atores políticos em conflitos façam cálculos de custos- benefícios. Nesse sentido, qualquer grupo 
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político tem como preferência reprimir a tolerar seus adversários. Não obstante, resta saber o quanto 

um dado grupo político pode gastar para evitar o enfrentamento de adversários.  Dahl considera que 

a alternativa para acabar com a hegemonia de grupos políticos deve-se ao aumento do custo de 

reprimir adversários. As Poliarquias então passam a ser resultado de um processo conflituoso em 

que os atores políticos chegam a reconhecer que não podem deixar de enfrentar oposições.  Daí, a 

democracia, assim concebida, passa a ser resultado de oportunidades para inclusão de novos atores 

no jogo político, ampliando-se, por sua vez, as formas de contestação pública.  Nesse sentido, o que 

difere uma Poliarquia de uma Oligarquia é a quantidade de participantes que figuram o jogo político 

sendo mais competitivos os processos de disputas e conflitos com possibilidades reais de 

alternância de poder.      

Assim, para entender os processos democráticos e a firmação de conflitos e das disputas 

existentes nos sistemas políticos das sociedades modernas, dois eixos teóricos são elucidativos: uma 

vertente considera que a dinâmica do sistema político numa democracia, como a competição e a 

participação devem-se aos sistemas eleitorais e o impacto das regras com ênfase no âmbito distrital 

(SARTORI, 1986) e COX 1997);  uma outra considera os fundamentos da teoria da modernização, 

cuja questão central aborda a relação entre desenvolvimento econômico e institucionalização de 

mecanismos da democracia. Nesse caso, os níveis de desenvolvimento dos centros urbanos resultam 

num processo de competição política e amplia a participação, permitindo a entrada de grupos que 

antes eram excluídos da luta pelo poder (LIPSET, 1960; DAHL, 1997, PRZEWORSKI, et  al, 2000 

Apud CARVALHO, 2003). 

Para elucidar algumas questões sobre o sistema político brasileiro Lima Júnior (1997) reuniu 

alguns conceitos da literatura que dão fundamentos à democracia liberal.  Nesse sentido, 

compreende-se que as eleições soam como princípios norteadores do sistema representativo e atuam 

de acordo com os propósitos de formar governo e constituir representação.  Entretanto, o principal 

termo para expô-las depende do modelo de sistema de governo adotado. 

No caso da forma de governo parlamentarista, as eleições constituem a representação 

política quando se elege o parlamento pelo qual se institui o governo, o executivo através de um 

partido majoritário isoladamente ou através deste em coligação com outros partidos; enquanto na 

forma presidencialista as eleições, embora possam ser realizadas simultaneamente, indicam 

separadamente o chefe do executivo e compõem o órgão legislativo (Lima Júnior 1997, p. 69). 

Ademais, o sistema eleitoral por sua vez, se ocupa de diferentes dimensões referentes à base 

territorial onde efetua eleições.  São elas: os níveis territoriais da escolha eleitoral, isto quando a 

escolha ocorre em mais de uma base territorial; a extensão da franquia eleitoral; os partidos 

habilitados a concorrer e a disputar a representação política; as alternativas de que dispõe o eleitor; 
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a padronização de procedimentos e a proteção da liberdade de escolha e os procedimentos de 

cálculo.  Por esta forma, o sistema eleitoral é resultado de um conjunto de normas abrangentes as 

quais regulam todas estas dimensões (idem, ibid). 

Já as leis eleitorais atuam como meios de governar os processos mediante os quais, 

preferências são articuladas com votos, que são transformados em distribuição de autoridade 

governamental (distribuição de cargos) entre os partidos políticos (idem, ibidem, p.70). 

O mais significativo a considerar nesses fatores eleitorais diz respeito à forma em que 

especificam as estruturas de opções para indivíduos e coletividades, ou melhor, para eleitores, 

políticos e partidos que participam do processo de seleção auferido pelo sistema de representação.  

Estas estruturas de opções, quer dizer, condições concretas pelas quais se realizam as competições, 

bem como, pelas quais são prescritas as ações.  No caso específico da lei eleitoral, Lima Júnior 

propõe a síntese de Douglas Rae (1967) na qual operam os seguintes princípios: 

 tipo do voto – categórico quando cabe ao eleitor indicar o nome do candidato ou partido 

de sua preferência; ordinal quando permite ao eleitor ordenar candidatos (e partidos) de 

um mesmo partido (ou de partidos diferentes) de acordo com sua preferência. 

 distritamento – firma uma relação entre a base territorial e o tamanho da representação a 

ser eleita.  Distritos podem ser: uninominais quando cabe ao seu eleitorado eleger um 

único representante; plurinominais quando o número de representantes a serem eleitos 

for igual ou superior a dois.  Alega-se, então, a dimensão da magnitude do distrito. 

 fórmula eleitoral ou procedimento de cálculo dos votos – transforma votos em poder 

político institucionalizado – tipos: majoritária e de pluralidade impera sob o princípio da 

maioria ou ainda levando em conta a maior minoria; proporcional funciona sob o 

princípio da proporcionalidade, para Lima Júnior (1997, p. 69).  Este procedimento dá 

aos partidos o direito de constituir representação parlamentar, de acordo com o critério 

de proporção de votos válidos obtidos numa unidade eleitoral.  No entanto, este 

princípio, na realidade, dificilmente pode ser realizado, pois há fórmulas diferentes de 

maximização da proporcionalidade. 

Na verdade, é bom registrar ainda, que existem efeitos políticos advindos da lei eleitoral que 

merecem devida atenção.  A propósito de uma primeira observação, trata-se de preceitos que 

exercem influência incisiva no formato do sistema partidário.  Preceitos esses que se referem mais 

precisamente à relação entre a fórmula eleitoral e a magnitude da representação no distrito que afere 

o teor democrático do sistema de representação.  Essa é uma conexão já vista na obra clássica de 

Maurice Duverger (1987), onde ele aponta os reflexos da legislação eleitoral sobre o formato do 

sistema partidário. 
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Na principal afirmativa de Duverger há, sem dúvida, uma sintonia fina entre as leis eleitorais 

e o formato do sistema partidário.  Por isso, admite que a fórmula eleitoral estimula, com certeza, o 

número de partidos.  Justifica, então, as tendências: representação proporcional tende a um sistema 

de partidos múltiplos, rígidos e independentes; o escrutínio majoritário de dois turnos tende a um 

sistema de partidos múltiplos, flexíveis e independentes; o escrutínio majoritário de um único turno 

tende ao dualismo dos partidos (Duverger 1987). 

Não só Duverger aponta essa íntima relação entre legislação eleitoral e o número de 

partidos.  Giovani Sartori e tanto outros analistas do sistema eleitoral elaboraram suas reflexões 

nessa linha.  Sem dúvida, constituíram várias divergências, mas um ponto de convergência foi essa 

estreita relação entre fórmula eleitoral e o caráter da competição no sistema partidário. 

Entre as análises sobre o modelo de competição existente no Brasil, o trabalho de Lamounier 

(1982) coloca em discussão algumas consequências não esperadas da representação proporcional. 

Ao constatar elevada concentração eleitoral, o autor considera que o modelo em funcionamento no 

país minimiza as possibilidades de os representantes angariarem votos numa circunscrição 

territorial ampla, o que atenderia aos diversos contornos da opinião pública e não apenas as 

demarcações geográficas estabelecidas em lei. Segundo este autor, a concentração eleitoral não 

somente reduz as expectativas positivas da representação proporcional, mas afirma o localismo e os 

redutos eleitorais de políticos tradicionais em regiões pouco desenvolvidas. Assim, as diferenças de 

desenvolvimento nas diversas regiões do país poderiam configurar um modelo de representação em 

que o sistema partidário levaria a duas realidades distintas: partidos urbanos com candidatos 

“ideológicos” cuja votação estaria no conjunto do estado, e, partidos de candidatos tradicionais cuja 

votação estaria localizada no interior do país.   

Por sua vez, na clássica discussão de Soares (1973) sobre o sistema partidário brasileiro e os 

feitos da arena eleitoral, há duas naturezas de representação observando duas modalidades de 

distribuição espacial do voto: 1)“os coronéis” ou políticos tradicionais de votação concentrada; 2) 

os “ideológicos” de votação dispersa. Essas conclusões geraram críticas sobre as origens dos 

padrões das votações concentradas e dispersas. Assim sendo, na literatura sobre sistema e processo 

eleitoral discutem-se diversas formas para abordar os padrões e origens da votação dos deputados 

eleitos.    

Os estudos científicos sobre a firmação dos arranjos institucionais e o processo de 

competição nas democracias modernas são de grande valia, assim devem-se ser lembrados os 

propósitos discutidos por Scott Mainwaring (1991) para entender o sistema partidário brasileiro.  

Para este autor, o fundamental nos estudos sobre sistemas eleitorais é a afirmativa de que eles 

afetam inexoravelmente as estratégias dos eleitores e dos políticos.  Para tanto, a análise que propõe 
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considera a atuação dos políticos e as consequências às leis eleitorais, ou seja, deve-se levar em 

conta o sistema eleitoral a partir das consequências das leis eleitorais e da rationale política que as 

assegura. 

Nesses termos, os propósitos sugeridos por Mainwaring (2001) descrevem as conduta 

política, as estratégias dentro sistema partidário.  Os estudos sobre padrões de votação e 

desempenho legislativo ainda são incipientes, por isso, busca-se explorar a relação dos 

representantes com os representados, bem como, explicar os mecanismos de funcionamento do 

sistema representativo do Brasil. Tomando como referência o comportamento do legislativo e a 

circunscrição eleitoral. As considerações acerca do sistema eleitoral e os reflexos na qualidade da 

representação tem sido tradição na Ciência Política de Brasilianistas.  

O trabalho de AMES (2003) sobre as dificuldades da democracia brasileira tornou-se um 

marco pelas questões levantadas e também pelas críticas suscitadas.  Segundo este autor, a 

elucidação do modelo democrático existente no Brasil, só pode ser efetuado levando em conta a 

influência das estruturas formais da política no desempenho dos políticos e nos resultados do 

processo político. Assim, as principais instituições como, o sistema eleitoral, a Presidência da 

República e o Legislativo estão interligadas e dão o ritmo das estratégias políticas. O desenho 

vigente no país configura-se pelo sistema presidencialista e representação proporcional de lista 

aberta, o qual obriga o poder Executivo pagar alto preço para conseguir apoio parlamentar. O 

principal entrave acontece pela utilização de benefícios clientelistas e patronagem, sendo, 

mecanismo comum na relação Executivo-Legislativo.  

 Segundo Ames (2003) é possível explicar o sistema eleitoral brasileiro focalizando na 

relação que representes estabelecem com representados (accountability vertical), para isso, 

considera as eleições para a Câmara dos Deputados como resultados de diferentes bases eleitorais. 

Os eleitores votam em candidatos individuais, não obstante, os eleitos representam todo o estado, 

como membros de bancadas plurinominais (p. 61).   Para isso, algumas considerações sobre o 

sistema eleitoral brasileiro apontam distorções do ponto de vista do caráter representativo, bem 

como, da dificuldade de adensar formas de responsabilização dos agentes públicos. Em se tratando 

de eleições parlamentares o conjunto de regras denominadas Representação Proporcional permite 

que as cadeiras da Câmara sejam distribuídas entre os partidos na proporção da totalidade de votos 

que recebem.  

Diferentemente de outros modelos de sistema eleitoral que adota a Representação 

proporcional, mas com sistema de lista fechada, o Brasil adota a lista aberta. No caso brasileiro, a 

maioria dos eleitores prefere votar no nome de um candidato.   Desse feito, o sistema de lista aberta 

permite que candidatos individuais preponderem frente a líderes partidários. Nesse caso, os 
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parlamentares buscam formas de atrelamentos as suas bases. Daí, a oportunidade mais frequente 

tem sido através das emendas individuais ao orçamento.  

 No sistema eleitoral brasileiro, os estados são considerados distritos plurinominais. As 

regras permitem que os candidatos aos cargos legislativos busquem votos em qualquer região de 

seus estados. Não obstante, conforme a taxonomia de padrões espaciais de votos, criada por EMES 

(2003), candidatos limitam geograficamente suas campanhas. Sendo então, possível a distribuição 

de votos da seguinte forma: dispersa ou contígua, desdobrando-se em dispersa-compartilhada, 

muitos candidatos concorrendo e com votação fragmentada; dispersa-dominante, muitos 

concorrentes, mas com votação dominante em alguns candidatos; concentrada- compartilhada, 

candidatos com votação concentrada em alguns municípios e compartilhando votos com outros; 

concentrada-dominante, candidato com votação concentrada e dominando alguns municípios. 

Para testar os padrões estaduais de distribuições de votos dos deputados eleitos nas eleições 

de 2002 e 2006, observando a distribuição espacial de municípios dos estados da Paraíba e Piauí. 

Buscam-se mecanismos explicativos que apontem alguma causalidade entre a distribuição espacial 

dos votos dos Deputados Federais e os benefícios atribuídos aos municípios através das emendas 

individuais ao orçamento.  

Conforme a literatura norte-americana sobre estudos legislativos, a versão da teoria 

distributivista toma como ponto de partida a estreita relação que o parlamentar tem com suas bases 

eleitorais. Não obstante, o sistema eleitoral em funcionamento nos Estados Unidos da América é o 

modelo distrital uninominal. Dessa forma, as políticas encaminhadas pelos deputados levam em 

conta os interesses dos seus representados que fazem parte de uma circunscrição eleitoral 

legalmente e efetivamente estabelecida. No modelo distrital norte-americano essa prática passou a 

ser uma forma de assegurar benefícios a determinadas localidades e funciona como prestação de 

contas. A lógica legislativa norte-americana imprime um tipo de estratégia política cuja relação do 

deputado com a base eleitoral é condição vital para a manutenção do cargo. O deputado norte-

americano representante do seu distrito começa a legislatura visando à reeleição.   Esse modelo 

possibilita políticas paroquiais e a estreita relação que os parlamentares têm com suas bases 

eleitorais. Com objetivos de se reelegerem, os parlamentares norte-americanos estão sempre 

conectando o comportamento legislativo à arena eleitoral. Nesse caso, a reeleição e a manutenção 

da carreira parlamentar são fortes incentivos para os congressistas manterem seus vínculos com 

eleitores (MAYHEW 1974).    

Já as análises sobre o sistema eleitoral vigente no Brasil, observando a geografia do voto nos 

municípios brasileiros e comportamento legislativo na Câmara dos Deputados, o trabalho de 

Carvalho (2003) chega a algumas conclusões controversas. Segundo este autor, apesar do 
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funcionamento de uma legislação fraca, do número extremo de partidos e das listas extensas de 

candidatos à Câmara, metade dos municípios apresenta um padrão de competição notavelmente 

concentrada; a dispersão de votos tem ocorrência residual, corresponde não mais de 6% dos 

municípios. Em relação à volatilidade problema detectado no sistema político brasileiro, o trabalho 

de Carvalho afirma que em se tratando dos padrões de competição observando os resultados de duas 

eleições de 1994 e 1998 verifica-se estabilidade. 

Já em relação aos Estados do Nordeste brasileiro, Carvalho (2003) considera que em torno 

de 80% de seus municípios situam-se no padrão de competição concentrada. O exemplo bem 

marcante encontra-se nos resultados eleitorais da Paraíba e Piauí em 1994 e 1998, pois a faixa de 

concentração de votos responde por 82% dos municípios. As explicações para essas realidades o 

autor utiliza a teoria da modernização. Assim, pode-se dizer:  

(...) a baixa competitividade nos distritos estaria relacionada à concentração de 

recursos de poder – como renda e educação – nestas unidades. De fato , embora não 

seja inexistente o impacto da dimensão do eleitorado sobre o número de concorrentes 

nos municípios, variáveis socioeconômicas sintetizadas no índice de desenvolvimento 

humano (IDH) estão fortemente correlacionadas ao caráter mais ou menos aberto da 

competição no interior dos distritos. (...) quanto mais pobre um dado distrito, maior a 

probabilidade de a competição ali ser concentrada em poucos candidatos. Dessa 

forma, pareceu-nos mais apropriado traduzirmos por oligarquização do processo 

político e não por distritalização o que se passa nos distritos de perfil mais 

concentrado. A hipótese de oligarquização se viu reforçada por um teste subsequente: 

a taxa de votos, ou seja, o número de votos dados a candidatos eleitos aumenta 

exatamente naqueles municípios mais pobres e com menor índice de desenvolvimento 

humano  (CARVALHO, 2003, p. 89-90).  

  

 

Ainda em se tratando das eleições para a Câmara dos Deputados, os estados somente 

representam os distritos eleitorais formais e legais. Por sua vez, os municípios passam a ser unidade 

eleitoral de fato. São nos municípios onde de travam as disputas e a competição por voto. Assim, o 

presente trabalho trará a discussão da relação entre o desempenho eleitoral do deputado nos 

municípios e as recompensas através das emendas individuais ao orçamento. Vale salientar que 

segundo Carvalho nas legislaturas de 1995-1998 e 1999-2002 os deputados alocaram em média 

mais de 92% das emedas individuais ao orçamento destinadas para a esfera municipal, sendo, 

portanto, essas as bases eleitorais. 

De acordo com Carvalho (2003), o comportamento do mercado eleitoral nos distritos 

brasileiros apresenta um quadro que oscila entre concentração e fragmentação de votos. Ao 

observar as discussões postas sobre geografia política do voto, o presente trabalho focaliza nos 

resultados da votação e o impacto no comportamento legislativo no que se refere à alocação de 

emendas individuais ao orçamento da União. Essa particularidade desencadeou o interesse de 

observar os desdobramentos da distribuição espacial dos votos dos deputados federais eleitos nos 
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pleitos de 2002 e 2006 para detectar as possíveis consequências dos padrões de votação nos 

resultados da arena legislativa, especialmente no que se referem as recompensa que os deputados 

atribuem aos seus municípios onde há baixa competição e dominância de votos. 

Ao tomar a taxonomia de Ames (2003) pode-se dizer que os padrões contíguos ou dispersos 

de votos só podem ser entendidos observando o movimento do vetor horizontal. Assim, podem-se 

ter candidatos cuja votação se concentra em determinados municípios, outra possibilidade pode ser 

o padrão de votação disperso, mas com a dominância de determinados candidatos. Como afirmou 

Carvalho (2003), esse fenômeno permite compreender o processo de competição não levando em 

conta a distritalização, mas a oligarquização. Conforme a definição de Dahl (1997), o domínio 

eleitoral de grupos políticos é um dos empecilhos a uma forte poliarquia.  Assim, conforme a 

classificação de Ames, a votação dispersa-dominante implica numa distribuição em muitos 

municípios, porém com a probabilidade de dominância de determinado candidato. Nesse caso, 

observando a competição nos municípios considera-se que a suposta fragmentação do sistema 

político brasileiro, como diz parte da literatura, dá lugar a uma realidade em que se desenvolve um 

formato de votação altamente concentrada em alguns poucos candidatos. 

 

2. DOMINÂNCIA ESPACIAL DE VOTOS E DESTINAÇÃO DE EMENDAS 

PARLAMENTARES 

Em que medida a dominância espacial de votos para deputado federal explica o 

direcionamento de emendas parlamentares para seus respectivos redutos eleitorais? Para responder 

esta questão, foram levantados os quantitativos de votos de todos os deputados federais dos estados 

da Paraíba e Piauí, bem como o numero de emendas apresentadas ao Orçamento da União. A partir 

desses dados foi possível descobrir padrões de votação, como também descobrir para onde os 

parlamentares destinam suas emendas orçamentárias. 

As informações sobre votação foram coletadas a partir do repositório de dados do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), através do qual se tornou possível identificar as votações de cada 

deputado federal para todos os municípios dos estados analisados. As informações sobre emendas 

apresentadas foram coletadas a partir do portal SigaBrasil, sistema mantido pelo Senado Federal 

para divulgar as ações do Congresso Nacional.  Desse modo, permite-se o acesso a informações 

sobre elaboração e execução de leis orçamentárias, emendas parlamentares, transferências 

intergovernamentais, dentre outras. 

Os dados eleitorais referem-se às eleições de 2002 e 2006 para deputado federal. As 

informações sobre emendas orçamentárias dizem respeito às ações parlamentares apresentadas nas 
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legislaturas 52 e 53 da Câmara Federal, que compreendem os períodos 2003-2006 e 2007-2010 

respectivamente. 

As variáveis independentes utilizadas nesta pesquisa são: índice de dominância do deputado 

em âmbito municipal, alinhamento partidário do deputado com o prefeito, renda per capita 

municipal, e população do município, além do número de emendas apresentadas pelos deputados 

por município, sendo esta última utilizada nos testes inferenciais como variável dependente. 

Na construção do índice de dominância, utilizou-se o modelo proposto por Ames (2003), o 

qual é denominado por Avelino, Biderman e Silva (2011) de índice de Ames, denominação esta 

utilizada neste trabalho.  A representação da fórmula utilizada por estes autores segue abaixo:  

    
   
  

 

 

   
   
  

 

Onde,  

                          

                                   

                                                      

                               

 

As variáveis acima permitiram a elaboração de estatísticas descritiva e inferenciais, bem 

como a elaboração de mapas, que possibilitaram a visualização espacial da distribuição de votos, 

bem como das emendas orçamentárias apresentadas pelos deputados da Paraíba e Piauí.  

2.1 PADRÕES DE VOTAÇÃO PARA DEPUTADO FEDERAL 

O número de cadeiras destinadas aos estados do Piauí e da Paraíba para Câmara de 

Deputado Federal é dez e doze, respectivamente. Em média não concorrem mais do que quatorze 

deputados por vaga, conforme pode ser visto na tabela 1.  Torna-se também possível verificar o 

número médio de municípios em que os candidatos receberam votos, que no caso da Paraíba e do 

Piauí em 2002 atingiram 112 e 113 respectivamente. Ressalte-se que na média, os eleitos foram 

votados em 90% dos municípios dos dois estados para as duas legislaturas, resultados os quais 

sugerem a dispersão na votação. 
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Tabela 1 - Número de Candidatos 

UF  Número de candidatos Cand/vaga Número de Municípios em que foram  votados 

    Todos os candidatos Candidatos eleitos 

    Min Max Média Média 

Paraíba 2002 87 13,8 3 222 112,3 206,3 

 2006 87 13,8 8 223 107,8 214,9 

        

Piauí 2002 80 12,5 4 223 113,8 213,3 

 2006 83 12,0 3 224 111,1 210,8 

Fonte: TSE 

 Se por um lado os candidatos tendem a ser votados num número elevado de municípios, por 

outro, a proporção de votos obtidos nestes é bastante baixa, não ultrapassando em média 3% quando 

calculado para todos os candidatos (Tabela 2). Entre os eleitos essa percentagem é maior, 

ultrapassando os 8%, como foi o caso do Piauí em 2002. 

Tabela 2 – Percentagem de Votos dos deputados nos Municípios por UF e Ano 

UF ANO Todos os candidatos Candidatos eleitos 

  Mínimo Máximo Média Desvio Mínimo Máximo Média Desvio 

Paraíba  2002 0 85,69 2,28 7,94 0,01 85,69 5,95 12,60 

 2006 0 94,90 2,38 8,11 0,01 94,90 7,11 13,31 

          

Piauí 2002 0 86,29 2,68 8,39 0,02 86,29 8,07 14,17 

 2006 0 83,86 2,43 7,70 0,01 83,86 7,49 12,95 

Fonte: TSE 

 Observa-se que entre aqueles que foram eleitos alguns candidatos superaram 50% da 

votação em parte dos municípios, apresentando, portanto, padrão de dominância. Assim, observa-se 

que dos 223 municípios paraibanos em 2002, em 25% deles houve dominância, e nas eleições de 

2006, esse número ultrapassou os 30% (Tabela 3).  

Em média, os deputados eleitos mantêm padrão de dominância entre cinco a sete 

municípios. No entanto, há aqueles que conseguem dominar em uma quantidade maior de 

municípios. A exemplo toma-se o caso do deputado José Wilson Santiago na Eleição de 2006 no 

estado Paraíba. 

  



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 15 

 

Tabela 3 - Número de Município com Mais de 50% dos votos por Candidato - Paraíba 

 2002 2006 

 DEPUTADO MUNICÍPIO % DEPUTADO MUNICÍPIO % 

1 ADAUTO PEREIRA DE LIMA 9 16,67 JOSÉ WILSON SANTIAGO 20 28,99 

2 CARLOS MARQUES DUNGA 9 16,67 JOSÉ WELLINGTON ROBERTO 15 21,74 

3 BENJAMIN GOMES MARANHÃO NETO 8 14,81 EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS FILHO 14 20,29 

4 JOSE WILSON SANTIAGO 7 12,96 ARMANDO ABÍLIO VIEIRA 5 7,25 

5 ENIVALDO RIBEIRO 5 9,26 RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA 5 7,25 

6 JOSÉ WELLINGTON ROBERTO 5 9,26 WILSON LEITE BRAGA 3 4,35 

7 ANTONIA LÚCIA NAVARRO BRAGA 4 7,41 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR 2 2,90 

8 ARMANDO ABÍLIO VIEIRA 3 5,56 RONALDO JOSÉ DA CUNHA LIMA 2 2,90 

9 JOSÉ DOMICIANO CABRAL 2 3,70 VITAL DO REGO FILHO 2 2,90 

10 RONALDO JOSÉ DA CUNHA LIMA 2 3,70 LUIZ ALBUQUERQUE COUTO 1 1,45 

 Total 54 100,00  69 100,00 

Fonte: TSE 

Ao observar a percentagem de votos dos deputados do estado do Piauí distribuídos nos municípios, 

considera-se que há candidatos com maior dominância de votos, a qual atingiu a maioria em 

aproximadamente 50% dos municípios. Existe dominância na votação de alguns deputados, como 

revelam os dados sobre o deputado Marcelo Costa e Castro na eleição de 2006 (tabela 4). 

Tabela 4 - Número de Município com Mais de 50% dos votos por Candidato - Piauí 

 2002 2006 

 DEPUTADO MUNICÍPIO % DEPUTADO MUNICÍPIO % 

1 BENEDITO DE CARVALHO SA 11 18,33 MARCELO COSTA E CASTRO 24 46,15 

2 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 11 18,33 JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA 7 13,46 

3 MARCELO COSTA E CASTRO 10 16,67 ATILA FREITAS LIRA 4 7,69 

4 MUSSA DE JESUS DEMES 9 15,00 JOSÉ FRANCISCO PAES LANDIM 4 7,69 

5 JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA 8 13,33 MUSSA DE JESUS DEMES 4 7,69 

6 ATILA FREITAS LIRA 7 11,67 OSMAR RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR 4 7,69 

7 JOSE FRANCISCO PAES LANDIM 4 6,67 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 3 5,77 

8    ANTONIO JOSE CASTELO BRANCO MEDEIROS 2 3,85 

 Total 60 100,00 Total 52 100,00 

Fonte: TSE 

 

 Em ambos os estados, observou-se a existência do padrão de votação disperso-dominante.  

Esse dado revela o quanto determinados candidatos mantêm força frente a outros concorrentes. No 

mapa abaixo é possível visualizar essa distribuição. O deputado paraibano Adauto Pereira de Lima 

em 2002 obteve maioria em nove municípios, não obstante, a votação ocorreu de forma dispersa 

pelo estado, não havendo assim contiguidade. Na tipologia proposta por Ames (2003), o padrão 

espacial de distribuição de votos desse deputado seria caracterizado como disperso e dominante 

(mapa 1).  

  



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 16 

Mapa 1 - Distribuição Espacial da Votação do Deputado Adauto Pereira de Lima – Paraíba - 2002 

 

Fonte: TSE  

Nas tabelas 5 e 6 é possível verificar que o padrão de distribuição espacial do deputado 

Adauto Pereira de Lima se repete para maioria dos deputados. No caso da Paraíba em 2006, todos 

os deputados eleitos apresentaram dominância em algum município, no entanto dispersos no estado. 

Destaque-se que o critério utilizado nesse trabalho para determinar se a votação era dispersa ou 

concentrada, foi à contiguidade ou não de todos os municípios com dominância. Há situações em 

que o deputado domina um grupo de municípios contíguos, mas possui também dominância outros 

municípios espalhados pelo estado. Nesse caso, seu padrão será compreendido como disperso e 

dominante. 

Tabela 5 - Padrão Espacial de Votação dos Deputados Eleitos - Paraíba 

2002 2006 
DEPUTADO PADRÃO ESPACIAL 

 DE VOTAÇÃO 

DEPUTADO PADRÃO ESPACIAL  

DE VOTAÇÃO 

ADAUTO PEREIRA DE LIMA DISPERSO/DOMINANTE ARMANDO ABÍLIO VIEIRA DISPERSO/DOMINANTE 

ANTONIA LÚCIA N. BRAGA DISPERSO/DOMINANTE DAMIÃO FELICIANO DA SILVA DISPERSO/DOMINANTE 

ARMANDO ABÍLIO VIEIRA DISPERSO/DOMINANTE EFRAIM DE A.MORAIS FILHO DISPERSO/DOMINANTE 

BENJAMIN G. M. NETO DISPERSO/DOMINANTE JOSÉ WELLINGTON ROBERTO DISPERSO/DOMINANTE 

CARLOS MARQUES DUNGA DISPERSO/DOMINANTE JOSÉ WILSON SANTIAGO DISPERSO/DOMINANTE 

ENIVALDO RIBEIRO DISPERSO/DOMINANTE LUIZ ALBUQUERQUE COUTO DISPERSO/DOMINANTE 

JOSÉ DOMICIANO CABRAL DISPERSO/DOMINANTE MANOEL A. DA SILVA JUNIOR DISPERSO/DOMINANTE 

JOSÉ WELLINGTON ROBERTO DISPERSO/DOMINANTE MARCONDES I. B. GADELHA DISPERSO/DOMINANTE 

JOSE WILSON SANTIAGO DISPERSO/DOMINANTE RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA DISPERSO/DOMINANTE 

LUIZ ALBUQUERQUE COUTO DISPERSO/COMPARTILHADO RONALDO JOSÉ DA CUNHA LIMA DISPERSO/DOMINANTE 

PHILEMON R. DA SILVA DISPERSO/COMPARTILHADO VITAL DO REGO FILHO DISPERSO/DOMINANTE 

RONALDO J. DA CUNHA LIMA DISPERSO/DOMINANTE WILSON LEITE BRAGA DISPERSO/DOMINANTE 

Fonte: TSE 
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Tabela 6 - Padrão Espacial de Votação dos Deputados Eleitos - Piauí 

2002 2006 
DEPUTADO PADRÃO ESPACIAL 

 DE VOTAÇÃO 

DEPUTADO PADRÃO ESPACIAL  

DE VOTAÇÃO 

AFONSO GIL CASTELO BRANCO DISPERSO/DOMINANTE ALBERTO TAVARES SILVA DISPERSO/COMPARTILHADO 

ANTONIO JOSE DE M. SOUZA DISPERSO/DOMINANTE ANTONIO JOSE C. BRANCO MEDEIROS DISPERSO/DOMINANTE 

ATILA FREITAS LIRA DISPERSO/DOMINANTE ATILA FREITAS LIRA DISPERSO/DOMINANTE 

BENEDITO DE CARVALHO AS DISPERSO/DOMINANTE CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO DISPERSO/DOMINANTE 

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO DISPERSO/DOMINANTE JOSÉ FRANCISCO PAES LANDIM DISPERSO/DOMINANTE 

FRANCISCA C. DA TRINDADE CONCENTRADO/COMPARTILHADO JOSÉ NAZARENO C. FONTELES DISPERSO/DOMINANTE 

JOSE F. PAES LANDIM DISPERSO/DOMINANTE JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA DISPERSO/COMPARTILHADO 

JULIO CESAR DE C. LIMA DISPERSO/DOMINANTE MARCELO COSTA E CASTRO DISPERSO/DOMINANTE 

MARCELO COSTA E CASTRO DISPERSO/DOMINANTE MUSSA DE JESUS DEMES DISPERSO/DOMINANTE 

MUSSA DE JESUS DEMES DISPERSO/COMPARTILHADO OSMAR RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR DISPERSO/DOMINANTE 

Fonte: TSE 

 

No mapa abaixo é possível visualizar um caso em que o padrão do deputado é considerado 

disperso e compartilhado. É o caso de Philemon Silva, que obteve votação em praticamente todos 

os municípios do estado, no entanto, naqueles em que teve votação mais expressiva, entre 10 e 40%, 

houve dispersão. 

Mapa 2 - Distribuição Espacial da Votação do Deputado Philemon Silva – Paraíba - 2002 

 

                         Fonte: TSE 
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2.2 NÚMERO DE EMENDAS APRESENTADAS POR DEPUTADOS FEDERAIS 

 Nas duas legislaturas analisadas os deputados apresentaram um total de 698  emendas 

parlamentares individuais direcionadas para 358 municípios de ambos estados.
1
 Destaque-se que os 

municípios que receberam o maior número de emendas nos dois estados nas duas legislaturas foram 

Campina Grande (75), João Pessoa (65) e Teresina (39). 

 Na tabela 7 é possível verificar o número de emendas apresentadas por deputado de cada 

estado e legislatura. Em 2002 o deputado que apresentou o maior número de emendas foi Philemon 

Silva. Já em 2006 esse destaque foi de Wilson Braga. A deputada Lúcia Braga foi a que concentrou 

a maior quantidade de emendas por municípios, quase o dobro da média. 

Tabela 7 - Número de Municípios e Emendas Apresentadas por Deputado Federal - Paraíba 

ANO DEPUTADO NÚMERO DE 

MUNICÍPIO 

% NUMERO DE 

EMENDAS 

% 

2002 ANTONIA LÚCIA NAVARRO BRAGA 14 11,48 40 20,10 

 ARMANDO ABÍLIO VIEIRA 5 4,10 6 3,02 

 BENJAMIN GOMES MARANHÃO NETO 11 9,02 12 6,03 

 CARLOS MARQUES DUNGA 24 19,67 35 17,59 

 ENIVALDO RIBEIRO 11 9,02 12 6,03 

 JOSÉ DOMICIANO CABRAL 12 9,84 23 11,56 

 LUIZ ALBUQUERQUE COUTO 6 4,92 7 3,52 

 PHILEMON RODRIGUES DA SILVA 28 22,95 53 26,63 

 Total 122 100,00 199 100,00 

        

2006 ARMANDO ABÍLIO VIEIRA 5 3,52 6 2,58 

 DAMIÃO FELICIANO DA SILVA 13 9,15 22 9,44 

 EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS FILHO 29 20,42 38 16,31 

 JOSÉ WILSON SANTIAGO 2 1,41 2 0,86 

 LUIZ ALBUQUERQUE COUTO 6 4,23 7 3,00 

 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR 11 7,75 19 8,15 

 MARCONDES IRAN B. GADELHA 15 10,56 27 11,59 

 RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA 19 13,38 36 15,45 

 RONALDO JOSÉ DA CUNHA LIMA 18 12,68 18 7,73 

 WILSON LEITE BRAGA 24 16,90 58 24,89 

 Total 142 100,00 233 100,00 

              Fonte: SigaBrasil 

                                                           
1
 As emendas direcionadas para mais de um município não foram contabilizadas, o mesmo ocorrendo com as de 

bancada. 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 19 

 

No caso do estado do Piauí, o que mais chama a atenção é baixa quantidade de deputados 

que apresentaram emendas, pois em 2002, de dez parlamentares, apenas cinco utilizaram desse 

instituto para direcionar recursos para seu estado e municípios. Isso se reflete no número geral de 

emendas apresentadas, que naquele ano não ultrapassou 44 (Tabela 8), diferentemente dos 

deputados do estado da Paraíba, que no mesmo período apresentaram 122. Assim, do ponto de vista 

da atuação parlamentar no que se refere as possibilidades de negociar com o Executivo de forma 

individual, os deputados da bancada do Piauí não fizeram uso desse artifício. 

 

Tabela 8 - Número de Municípios e Emendas Apresentadas por Deputado Federal - Piauí 

ANO DEPUTADO NÚMERO DE 

MUNICÍPIO 

% NUMERO DE 

EMENDAS 

% 

2002 AFONSO GIL CASTELO BRANCO 1 2,70 3 6,82 

 ATILA FREITAS LIRA 16 43,24 18 40,91 

 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 1 2,70 1 2,27 

 MARCELO COSTA E CASTRO 3 8,11 5 11,36 

 MUSSA DE JESUS DEMES 16 43,24 17 38,64 

 Total 37 100,00 44 100,00 

      

2006 ALBERTO TAVARES SILVA 2 3,51 2 2,56 

 ATILA FREITAS LIRA 17 29,82 19 24,36 

 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 1 1,75 1 1,28 

 JOSÉ FRANCISCO PAES LANDIM 5 8,77 7 8,97 

 JOSÉ NAZARENO CARDEAL FONTELES 12 21,05 26 33,33 

 MARCELO COSTA E CASTRO 3 5,26 5 6,41 

 MUSSA DE JESUS DEMES 17 29,82 18 23,08 

 Total 57 100,00 78 100,00 

Fonte: SigaBrasil 

 

2.3 PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE VOTOS E EMENDAS 

APRESENTADAS POR DEPUTADOS FEDERAIS 

 O cruzamento do percentual dos votos e do número de emendas apresentadas pelos 

deputados ao orçamento da União permite descobrir descritivamente se há algum tipo de padrão 

espacial. O pressuposto neste trabalho considera que os parlamentares exercem vínculos com 

determinados municípios, assim, apresentam emendas direcionadas para seus redutos eleitorais. 

Entende-se como estratégia positiva para se manter ou fortalecer politicamente, estabilizando o 

padrão dominante. Dessa forma, minimiza os custos da competição política. 
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No mapa 3 estão dispostas a distribuição espacial dos votos e emendas apresentadas pelo 

deputado Philemon Silva. Como visto anteriormente, a votação desse deputado é caracterizada por 

dispersa e compartilhado, a partir dos critérios de Ames (2003). É possível verificar que o deputado 

foi votado, praticamente, em todo o estado. No entanto, não dominou nenhum município, mas 

apresentou votação expressiva num grupo de municípios, especialmente os localizados nas 

mesorregiões do Agreste e da Mata da Paraíba. São exatamente nos municípios dessas duas regiões 

que o deputado distribui a grande maioria de suas emendas parlamentares, sendo representadas no 

mapa pelo círculo laranja. Quanto maior o círculo maio é o número de emendas.  

Além de destinar a maior parte das emendas para essa região, foram escolhidos os 

municípios onde o deputado teve votação mais expressiva. São exemplos os municípios da Mata 

sul, conforme pode ser visto no mapa 3. 

 

Mapa 3 - Distribuição Espacial de Votação (2002) e Destinação de emendas (2003-2006) do Deputado Philemon 

Silva – Paraíba  

 

Fonte:  TSE e SigaBrasil 

 

 Nos mapas 4 e 5 é possível observar um fenômeno interessante. Estão dispostos o percentual 

de votos e emendas da deputada Lucia Braga e de Wilson Braga, os quais em momentos diferentes 

parecem dominar parte dos mesmos municípios. Não só obtiveram percentual de votos semelhantes 

nos mesmos municípios, como também, durante o mandato, optaram por direcionar emendas às 

mesmas localidades. Pelo menos oito municípios receberam recursos que vieram de emendas ao 
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Orçamento da União apresentadas pelos referidos parlamentares. Esses são casos típicos de 

recompensas aos municípios, redutos eleitorais dos deputados. São eles: João Pessoa, Bayuex, 

Conde, Ventura, Livramento, Conceição, Mãe-d’água e Cajazeiras.  

Mapa 4 - Votação (2002) e emendas apresentadas (2003-2006) da Deputada Lucia Braga 

 

Fonte: TSE e SigaBrasil 

 

Mapa 5 – Votação (2006) e emendas apresentadas (2007-2010) do Deputado Wilson Braga 

 

Fonte: TSE e SigaBrasil 
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 O deputado Efrain Filho destinou emendas para os quatorze municípios em que teve 

domonínio eleitoral. Este domina literalmente municípios nos quatro cantos do estado.  E a maioria 

das emendas estão direcionadas exatamente para essas mesmas localidades (mapa 6). 

Mapa 6 - Votação (2006) e emendas apresentadas (2007-2010) do Efraim 

 

Fonte: TSE e SigaBrasil 

 

 Estratégia semelhante teve os deputados Atila Lira e Mussa Demes (mapa 7 e 8). 

Destinaram emendas para maioria dos municípios que dominaram, ou para aqueles que tiveram 

votações expressivas. Em geral os deputados destinaram emendas aos municípios que tiveram o 

padrão de dominância, porém ao agir estrategicamente os parlamentares podem destinar também 

recursos para aqueles municípios onde se busca penetração eleitoral. 
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Mapa 7 -  Votação (2002) e emendas apresentadas (2003-2006) do Deputado Atila Freitas Lira 

 

Mapa 8 - Votação (2006) e emendas apresentadas (2007-2010) do Deputado Mussa de Jesus Demes 

 

 

 

Verifica-se, pelos dados descritivos acima, que os deputados realmente tendem a direcionar 

emendas para seus redutos eleitorais, o que é corroborado pelos modelos de regressão abaixo. Nele 

foi utilizado como variável dependente o número de emendas parlamentares por municípios, e como 
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co-variáveis foram inseridos o Índice de Ames, o qual busca medir o grau de dominância do 

deputado nos seus respectivos municípios, e a variável alinhamento partidário do prefeito com o 

deputado. A construção do modelo permite verificar em que medida o deputado direciona emendas 

para municípios administrados por membros de seu partido. Além, dessas foram inseridas mais duas 

variáveis, sendo elas: tamanho da população do município e renda per capita do mesmo. 

 De fato, a dominância eleitoral do deputado em um município é elemento relevante para que 

este retorne com benefícios concentrados, no caso, através de emendas parlamentares. A variável 

dominância, medida pelo índice de Ames, foi significativa nos três modelos. No primeiro modelo 

foi inserido o universo dos deputados eleitos pesquisados. No segundo e terceiro, o teste foi feito 

separadamente, para o estado da Paraíba e Piauí. 

Tabela 9 - Regressão Linear Simples - Dominância eleitoral e Direcionamento de emendas 

 Direcionamento de emendas 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

INDEPENDENTES Paraíba/Piauí Paraíba Piauí 

 Coef. Erro Coef. Erro Coef. Erro 

Índice de Ames 59,922** 6,453 57,553** 7,358 ,6139** ,3460 

Alinhamento partidário do prefeito -0,576** 0,168 -0,681** 0,202 74,6981** 15,0276 

População – 2000 0,000** 0,000 0,000** 0,000 -,3178** ,2816 

Renda per capita - 2000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,0000 ,0000 

Constante 0,944** 0,132 1,106** 0,162 ,0000** ,0001 

       

R2 0,371  0,356  452  

N 353  263  89  

Fonte: TSE e SigaBrasil.  *p < ,05, **p < ,001 

 

 Chama atenção o impacto da variável alinhamento partidário, a qual apresentou o sinal 

inverso do que se esperava, e com significância estatística, o que sugere uma pesquisa mais 

profunda para encontrar as causas. Deve-se assim melhor investigar a relação entre o nível de 

competição política nos municípios, a penetração dos parlamentares nesses municípios e as 

recompensas atribuídas pelos recursos orçamentários.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho buscou explicar parte do funcionamento do sistema eleitoral brasileiro 

focalizando na relação que representes estabelecem com representados utilizando a distribuição 

espacial do voto e as recompensas advindas com recursos de emendas ao Orçamento da União. Para 

isso, consideraram as eleições para a Câmara dos Deputados 2002 e 2006 em dois estados 
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considerados distritos eleitorais plurinominais. Os dados sobre distribuição espacial de votos 

indicam que candidatos buscam votos em toda circunscrição territorial conforme indica o sistema 

eleitoral. Não obstante, os eleitos têm um desempenho eleitoral que predomina o padrão disperso-

dominante. Esses resultados quando articulados ao comportamento legislativo no que se refere ao 

uso do dispositivo constitucional de emendar o Orçamento da União, os parlamentares, 

principalmente, da Paraíba mantêm como estratégia a recompensa às bases onde há dominância.  

Ao considerar a predominância do padrão espacial de voto disperso-dominante, algumas 

considerações podem ser feitas. No que se refere à representação proporcional e o sistema de lista 

aberta como funcionam no sistema político brasileiro, pode-se dizer que quanto mais dominante um 

candidato, menores são os efeitos da competição política. Nesse caso, embora o deputado tenha sua 

votação distribuída em todo estado, há municípios onde há dominância. Conforme assinalou 

Carvalho (2003), seria mais adequado tratar o sistema eleitoral brasileiro com base nessa 

dominância, isto é, a partir do fenômeno chamado de “oligarquização” e não “distritalização”.  

Nesse quadro, a distribuição de votos dos deputados dos estados analisados (Paraíba e Piauí), na sua 

configuração majoritária do padrão disperso-dominante (AMES, 2003) permite articular ao 

comportamento legislativo considerando as emendas individuais ao orçamento como recompensas 

ao padrão de votação nos municípios.  
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Coordenação eleitoral e Voto dividido nas eleições municipais de 2004 e 2008 

                                                                                                           Constância Lira1 

 

Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo estudar o voto dividido nas capitais do país para as eleições 

municipais de 2004 e 2008. A análise se centrará em verificar se os eleitores  votam em candidatos de 

partidos e/ou coligações diferentes em um mesmo pleito, ou  seja, se dividem ou não o voto para prefeito e 

vereador. Uma das variáveis explicativas  a ser utilizada será questão da coordenação eleitoral, tendo esta 

importância central na análise. Dessa forma, um dos indícios de maior coordenação eleitoral a ser 

considerado, está relacionado à capacidade dos partidos em coordenar suas ações a partir das coligações 

eleitorais. A hipótese a ser testada irá procurar investigar se existe uma relação entre a coordenação 

eleitoral dos partidos e das elites políticas, o sucesso eleitoral destes partido se uma maior ou menor 

divisão voto. Assim, algumas questões tentarão ser respondidas: uma maior coordenação eleitoral dos 

partidos pode levar a um maior sucesso eleitoral? Existe relação entre sucesso eleitoral e divisão do voto? 

Existe relação entre uma maior coordenação eleitoral dos partidos e uma menor a probabilidade de divisão 

do voto por parte do eleitor? 

Palavras-chave: voto dividido, coordenação eleitoral e eleições municipais 

 

 Introdução  

 O presente artigo pretende analisar relação entre coordenação eleitoral e voto dividido nas 

eleições municipais de 2004 e 2008. Os dados eleitorais em análise são referentes às eleições para prefeito 

e vereador nas 262 capitais do país, sendo considerados apenas os resultados do primeiro turno das 

eleições em questão. O objetivo deste estudo é fazer um primeiro mapeamento sobre a divisão do voto 

numa mesma eleição para cargos diferentes – prefeito e vereador – sendo dois pontos principais 

considerados nesta análise: a coordenação das elites políticas e, consequentemente, dos partidos; e o perfil 

do voto do eleitorado brasileiro na escolha dos candidatos para prefeito e vereador. Entretanto, antes de 

nos determos na análise dos dados, faz-se necessário discutir algumas questões. 

 Uma boa parte da literatura que discute o voto dividido e, como consequência, sobre a 

probabilidade da formação de governos divididos está centrada no caso americano (Burden e Helmke, 

2009; Burden e Kimball, 2007). A realidade política e partidário-eleitoral dos Estados Unidos, porém, 

apresenta características diferentes da brasileira, pois o sistema partidário-eleitoral americano, além de ser 

bipartidário, é composto por eleições distritais para a Casa dos Representantes. Tais características 

diminuem consideravelmente o número de candidatos que disputam as eleições para o legislativo. Assim, 

                                                           
1
 Mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e Professora do Colegiado de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – constancia.lira@univasf.edu.br 
2
 Com exceção de Cuiabá para o ano de 2004, pois os dados não estavam disponíveis no TSE.  
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geralmente cada distrito apresenta um candidato de cada partido – Democrata e Republicano – para a Casa 

dos Representantes. Além de votar em um desses dois candidatos, os eleitores devem escolher o candidato 

a presidente também de um desses dois partidos - Democrata e Republicano. A divisão do voto, portanto, 

ocorre quando um eleitor escolhe, por exemplo, o candidato Republicano para a presidência e o candidato 

Democrata para o legislativo (Burden e Kimball, 2007). Dessa forma, o caso americano se adéqua a uma 

definição mínima de voto dividido, ou seja, o voto é considerado “frustrado” quando um eleitor vota para 

um cargo em um partido e para outro cargo em outro partido (Ames et al., 2009). 

 Já o arranjo do sistema partidário-eleitoral brasileiro apresenta características diferentes. Tais 

características, já discutidas anteriormente, são: um sistema multipartidário, que combina eleições 

majoritárias – presidente, governador, senador, prefeito – e proporcionais – deputado federal, deputado 

estadual, vereador – e oferece ao eleitorado sempre mais de duas opções de candidatos. Assim, a definição 

mínima de voto dividido não se adequaria à realidade brasileira, sendo necessária uma definição mais 

ampla. Esta definição considera que os eleitores dividiriam seus votos caso escolhessem candidatos não de 

partidos diferentes, mas sim de partidos que compusessem coligações diferentes. Dessa forma, por 

exemplo, se a coligação 1 é composta pelos partidos A + B + C e a coligação 2 é composta pelos partidos D + 

E + F, um eleitor só dividiria o seu voto caso escolhesse o candidato a prefeito do partido A e um candidato 

a vereador do partido E, mas não dividiria o voto se escolhesse o candidato para prefeito do partido A e um 

candidato a vereador do partido C. 

 Além disso, o contexto político, institucional e legal no Brasil apresenta outras características que 

devem ser ressaltadas. A primeira está relacionada à composição das coligações eleitorais. A Constituição 

Federal, a partir do artigo 17 § 1º3, abre a possibilidade de que os partidos façam até três coligações 

diferentes na mesma eleição, no caso das eleições federais e estaduais, e duas coligações diferentes, no 

caso das eleições municipais. Dessa forma, nas eleições municipais, um determinado partido não é 

obrigado a formar a mesma coligação para a disputa do cargo majoritário e proporcional.  

 Entretanto, a formação das coligações segue uma determinada lógica – partidos de coligações 

diferentes para prefeito não podem se coligar entre si para concorrer nas eleições para vereadores ou vice-

versa. Mas em que as coligações diferem? O que pode ocorrer é que determinadas coligações organizadas 

para a disputa majoritária se subdividam para concorrer nas eleições para vereador. Ou seja, ao invés de 

todos os partidos saírem coligados para concorrer nas eleições proporcionais, eles podem dividir tal 

coligação em coligações menores ou disputar as eleições sem se coligar, concorrendo sozinhos. A 

subdivisão das grandes coligações majoritárias em coligações menores para concorrer na eleição para 

                                                           
3 “É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e 

para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre 

as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de 

disciplina e fidelidade partidária” (Constituição Federal, artigo 17 § 1º)  
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vereador, entretanto, aparece como uma estratégia política dos partidos na tentativa de conseguir eleger 

mais vereadores, mas não significa que estes deixem de apoiar ou fiquem neutros no que se refere ao 

apoio ao candidato a prefeito durante o processo eleitoral. 

 Outro fator importante a ser considerado está relacionado à possibilidade de segundo turno nas 

eleições majoritárias em municípios com mais de 200 mil eleitores. Esta possibilidade abre caminho para 

que eleitores optem por não votar no seu primeiro candidato no ordenamento de preferências no primeiro 

turno, deixando este voto apenas para o segundo turno das eleições. Estratégia esta que pode levar as 

eleições para um segundo turno, aprofundando o debate de questões entre candidatos que não seriam 

abordadas numa eleição com um turno só. E uma das consequências poderia ser uma maior divisão do 

voto. Este tipo de voto estratégico é abordado por Rennó e Hoepers (2010) em um estudo sobre as eleições 

de 2006. Neste estudo, os autores analisam o comportamento punitivo de uma parcela do eleitorado de 

Lula, que pelas circunstancias políticas optou por não votar no candidato no primeiro turno das eleições, 

guardando essa escolha para o segundo turno.  

 Assim, estes fatores – coligação partidária e eleição em dois turnos – contribuem para que os 

eleitores possam coordenar a sua estratégia de voto de diversas formas, inclusive dividindo o voto 

verticalmente, votando para o prefeito de um partido/coligação e para um vereador de outro 

partido/coligação. E também dividindo o voto horizontalmente, ou seja, votando em um candidato no 

primeiro turno e em outro no segundo.  

 O cenário eleitoral brasileiro, diferente do caso dos Estados Unidos, apresenta uma série de 

variáveis que aumentam a possibilidade de divisão do voto do eleitor. Isto porque se insere em um sistema 

multipartidário, que combina a eleição de cargos majoritários e proporcionais, na qual os partidos têm a 

possibilidade de se coligar de diversas formas, podendo a eleição ser decidida em dois turnos. Estas 

características são intensificadas no caso das eleições nacionais e estaduais, que ocorrem de forma 

simultânea e reúnem disputas para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e 

estadual. Neste caso, o eleitor ainda teria que decidir por diferentes cargos a partir de duas dinâmicas 

políticas diferentes – nacional e estadual – podendo, por exemplo, associar a eleição do deputado federal à 

base aliada do governador e, não à base do presidente da república. 

  

Definição do problema e hipótese 

 Com o objetivo de diminuir as variáveis em jogo na hora do eleitor decidir e, consequentemente, a 

divisão do voto, este trabalho procura estudar as eleições municipais. Isto porque nas eleições locais – para 

prefeito e vereador – menos cargos estão em disputa. Assim, este trabalho procura diferenciar-se do 

estudo feito por Ames et. al. (2009) que, ao analisar o voto dividido no Brasil, o faz em eleições nas quais há 

diversas opções para a divisão do voto. Não obstante, o pressuposto considerado é de que a probabilidade 

do eleitor dividir o voto nas eleições municipais é menor do que nas eleições nacionais e estaduais. 
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Primeiro porque a dinâmica política envolvida nesta eleição é local, enquanto nas eleições estaduais e 

nacionais o eleitor poderia misturar duas dinâmicas diferentes: a local e a federal. Segundo porque a 

divisão do voto pode ser menor em situações nas quais o eleitor tem menos votos para distribuir entre os 

candidatos. 

          Ademais, outro elemento influencia diretamente uma maior divisão do voto do eleitor ou não: a 

coordenação eleitoral. Cox (1997) entende o processo eleitoral como um jogo de coordenação entre 

partidos e eleitores. Não obstante, a coordenação estratégica pode ser entendida a partir da coordenação 

entre partidos e elites políticas no lançamento de candidaturas nas eleições. Dito de outra forma: a 

coordenação estratégica entre dois partidos pode acontecer quando um deles desiste de lançar candidato 

para apoiar o candidato do outro partido, ou seja, quando dois ou mais partidos resolvem se coligar. 

             Como foi discutido por Cox (1997) e Golder (2005), sistemas eleitorais multipartidários com eleições 

proporcionais são mais propícios à formação de coligações. Em adicional, Golder (2005) sinaliza para uma 

maior probabilidade de formação de coligações em sistemas de representação proporcional quando estes 

são desproporcionais, como é o caso do Brasil. Isto porque a fórmula de composição do quociente eleitoral 

favorece os grandes partidos na distribuição das cadeiras parlamentares. Em relação particular ao caso 

brasileiro, que combina na mesma eleição a disputa majoritária com a proporcional, os partidos tendem a 

coordenar suas ações com o intuito de obter sucesso eleitoral nos dois pleitos. Assim, como foi destacado 

por Lavareda (1999), os partidos grandes tendem a se coligar nas eleições proporcionais, mesmo que 

aparentemente não seja vantajoso, com o intuito de obter apoio eleitoral nas eleições majoritárias. Além 

de que as coligações eleitorais representam ganhos adicionais aos partidos durante o período de disputa 

eleitoral como, por exemplo, mais tempo de Horário Eleitoral Gratuito, como destacado por Nicolau (1996). 

Outro elemento importante em relação à coordenação eleitoral brasileira está relacionada ao tamanho dos 

partidos políticos. Assim, serão considerados grandes os partidos definidos como tais por Figueiredo e 

Limongi (1999) e atualizados por Dantas e Praça (2010), a saber: DEM (PFL), PP, PTB, PSDB, PL, PMDB, PPS, 

PDT, PSB, PT. Em resumo: 1) Quando há coordenação eleitoral, a chance de sucesso eleitoral dos partidos é 

maior; 2) Coordenação eleitoral, neste trabalho, também pode ser entendida como coligação partidária 

eleitoral; 3) Considerando o modelo de disputa brasileiro, as eleições majoritárias têm um papel central na 

coordenação das coligações eleitorais; 4) O tamanho dos partidos importa no processo de coordenação 

eleitoral. 

 

Hipótese do Trabalho:  

             A partir dessas considerações, a hipótese deste trabalho é de que coligações eleitorais majoritárias 

que se subdividem para disputar as eleições proporcionais têm um maior sucesso eleitoral e uma menor 

probabilidade de divisão do voto, indicando uma estratégia de coordenação mais eficiente. 
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Coordenação Eleitoral 

 Antes de uma análise detida sobre o voto dividido em cada uma das eleições em questão, faz-se 

necessário um panorama geral acerca da coordenação das candidaturas neste período. Em 2004 e 2008, o 

total de candidaturas apresentadas foi de 358 nas 26 capitais, sendo 58% das candidaturas coligadas e 42% 

não coligadas. Dessa forma, é possível afirmar que a maioria dos partidos optou por se coligar com outros 

partidos para concorrer à disputa do cargo majoritário. Cabe ressaltar que, apesar do número de 

candidaturas ser um pouco menor em 2008, o total de candidaturas coligadas foi maior. Assim, enquanto o 

percentual de candidaturas coligadas para prefeito em 2004 foi de 55%, em 2008 chegou a 61%, como 

demonstra a tabela a seguir. 

 

TABELA 1 – TOTAL DE CANDIDATOS A PREFEITOS 

 TOTAL DE 
CANDIDATOS A 

PREFEITO 

NÚMERO DE 
CANDIDATOS A 

PREFEITO 
COLIGADOS 

NÚMERO DE CANDIDATOS 
NÃO COLIGADOS 

Capitais do Brasil 2004 183 (100%)  102 (55%) 81 (45%) 

Capitais do Brasil 2008 175 (100%)  108 (61%) 67 (39%) 

Total Capitais do Brasil  358 (100%) 210 (58%) 148 (42%) 

          Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Cebrap e TSE. 

 

 A coordenação das elites políticas e partidos nas eleições municipais brasileiras vai além da 

questão da coligação ou não das candidaturas para prefeito e vereador. Isto porque, quando os partidos se 

coligam, podem escolher continuar com a mesma coligação ou dividir as suas coligações para concorrer nas 

eleições proporcionais. Assim, os partidos têm dois cenários de coligação possíveis nas eleições municipais. 

Primeiro, eles podem coligar-se nas eleições majoritárias e manter a coligação para concorrer nas eleições 

para vereador. Ou então coligar-se na disputa para prefeito e dividir a coligação na disputa para os cargos 

proporcionais, inclusive em alguns casos concorrendo sozinhos para vereador. Nas eleições em questão, o 

padrão de coligação seguido pela maioria dos partidos foi coligar-se para prefeito e dividir a coligação para 

vereador. 

TABELA 2 – TOTAL DE CANDIDATOS COLIGADOS 2004/2008 

 TOTAL DE 
CANDIDATOS 
COLIGADOS A 

PREFEITO  

NÚMERO DE 
COLIGAÇÕES QUE 

FORAM AS MESMAS 
PARA VEREADOR 

NÚMERO DE 
COLIGAÇÕES 

SUBDIVIDIDAS 
PARA VEREADOR 

Capitais do Brasil 2004 102 (100%) 35 (34%) 67 (66%) 

Capitais do Brasil 2008 108 (100%) 44 (40%) 64 (60%) 

Capitais do Brasil Total 208 (100%) 78 (37%) 130 (63%) 

         Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Cebrap e TSE. 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 32 

 

 Ao olhar mais detidamente para cada uma das eleições, considerando a distribuição das 

candidaturas nas capitais analisadas, é possível perceber que as coligações aparecem como um padrão. Nas 

eleições de 2004, todas as cidades tiveram candidaturas coligadas e pelo menos uma dessas candidaturas 

se dividiu para disputar as eleições para vereador, como é possível verificar na tabela abaixo. 

TABELA 3 – PERFIL DOS CANDIDATOS A PREFEITO E COLIGAÇÕES EM 2004 

 Neste ano, o total de candidaturas apresentadas foi de 183, das quais 54% formaram coligações e 

mais da metade das candidaturas coligadas resolveram se dividir para concorrer na disputa para vereador. 

A média de candidatos por cidade no ano em questão foi de 7,3. Entretanto, ao se considerar a delimitação 

de partidos grandes realizada por Figueiredo e Limongi (1999) e atualizada por Dantas e Praça (2010) – 

referente a DEM (PFL), PP, PTB, PSDB, PL, PMDB, PPS, PDT, PSB, PT –, o número de candidatos efetivos cai 

para 4,2. Sem contar que estes 10 partidos receberam o equivalente a 94% dos votos para o executivo. 

CIDADE 
TOTAL DE 

CANDIDATOS A 
PREFEITO 

NÚMERO DE CANDIDATOS A PREFEITO 
COLIGADOS NÚMERO DE 

CANDIDATOS 
NÃO COLIGADOS 
PARA PREFEITO 

TOTAL NÚMERO DE 
COLIGAÇÕES 
IGUAL PARA 
VEREADOR 

NÚMERO DE 
COLIGAÇÕES 
SUBDIVIDIDA 

PARA 
VEREADOR 

Aracaju  6 4 2 2 2 
Belém  7 3 0 3 4 
Belo Horizonte 5 3 0 3 2 
Boa Vista 6 3 1 2 3 
Campo Grande 5 3 0 3 2 
Curitiba 13 3 1 2 10 
Florianópolis 8 5 2 3 3 
Fortaleza 11 6 1 5 5 
Goiânia 8 4 1 3 4 
João Pessoa 6 6 3 3 0 
Macapá 4 3 1 2 1 
Maceió 7 4 1 3 3 
Manaus 6 3 1 2 3 
Natal 7 4 2 2 3 
Palmas 4 4 2 2 0 
Porto Alegre 9 8 7 1 1 
Porto Velho 6 4 1 3 2 
Recife 8 3 0 3 5 
Rio Branco 3 3 1 2 0 
Rio de Janeiro 10       6 2 4 4 
Salvador 10 4 1 3 6 
São Luís 6 3 1 2 3 
São Paulo 14 4 1 3 10 
Teresina 9 6 3 3 3 
Vitória 5 3 0 3 2 

Brasil 183 (100%) 102 
(55%) 

35 (34%) 67 (66%) 81 (45%) 

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Cebrap e TSE. 
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 Este padrão, em alguma medida, se repete para as eleições de 2008. Entretanto, o número total 

de candidaturas foi um pouco menor, 175. Isto resulta numa média de 6,7 candidatos a prefeito por cidade. 

Dessas 175 candidaturas em disputa, 108 estavam configuradas como coligações, ou seja, 62% dos 

candidatos que concorreram nas eleições municipais para prefeito das capitais do Brasil estavam coligados 

com outros partidos. Em todas as cidades, pelo menos uma das coligações para prefeito se dividiu para 

concorrer nas eleições para vereadores, como pode ser observado na Tabela 4. 

TABELA 4 - PERFIL DOS CANDIDATOS A PREFEITO E COLIGAÇÕES EM 2008 

 

 
 
 

CIDADE 

 
 

TOTAL DE 
CANDIDATOS A 

PREFEITO  

NÚMERO DE CANDIDATOS A PREFEITO COLIGADOS  
NÚMERO DE 
CANDIDATOS 

NÃO COLIGADOS 
PARA PREFEITO 

 
 

TOTAL 

 
NÚMERO DE 
COLIGAÇÕES 
IGUAIS PARA 
VEREADOR 

 
NÚMERO DE 
COLIGAÇÕES 

SUBDIVIDIDAS 
PARA VEREADOR 

Aracaju  5 4 2 2 1 

Belém  7 5 2 3 2 

Belo Horizonte 9 6 3 3 3 

Boa Vista 4 2 0 2 2 

Campo Grande 5 2 1 1 3 

Cuiabá 5 3 0 3 2 

Curitiba 8 4 2 2 4 

Florianópolis 7 5 3 2 2 

Fortaleza 9 4 2 2 5 

Goiânia 4 4 1 3 0 

João Pessoa 6 4 2 2 2 

Macapá 7 5 4 1 2 

Maceió 5 4 3 1 1 

Manaus 6 5 1 4 1 

Natal 8 4 2 2 4 

Palmas 5 3 0 3 2 

Porto Alegre 8 6 2 4 2 

Porto Velho 7 4 2 2 3 

Recife 7 3 0 3 4 

Rio Branco 4 3 2 1 1 

Rio de Janeiro 12 7 2 5 5 

Salvador 5 5 1 4 0 

São Luís 10 6 3 3 4 

São Paulo 11 4 1 3 7 

Teresina 6 4 2 2 2 

Vitória 5 2 1 1 3 

Brasil 175 (100%) 108 (62%) 44 (40%) 64 (60%) 67 (38%) 

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Cebrap e TSE. 
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 Nessas eleições, os 10 maiores partidos tiveram um total de 83% dos votos para prefeito nas 26 

cidades e, considerando apenas as candidaturas lançadas por estes partidos, o número efetivo de 

candidatos foi de 3,3. Este número chega próximo ao limite aceito pela “Lei de Duverger” (1987) para 

eleições majoritárias de dois turnos4.  

 Tais elementos sinalizam que existe coordenação entre as elites políticas e partidos e que os 

eleitores, em alguma medida, coordenam suas ações. Um desses indícios é justamente de que o volume de 

votos dados aos partidos considerados grandes foi muito superior ao de votos obtidos pelos partidos 

pequenos.  

 Um outro aspecto relevante, ao se considerar a distinção entre partidos grandes e pequenos, está 

na configuração da coordenação entre eles no lançamento de candidaturas. Em 2004, os partidos grandes 

lançaram 105 candidatos a prefeito, sendo que 19% destas candidaturas não estavam coligadas, 22% 

fizeram a mesma coligação para prefeito e vereador e 60% subdividiram as suas coligações. Já os partidos 

pequenos lançaram 78 candidaturas, distribuídas da seguinte forma: 80% não se coligaram, 15% 

mantiveram a mesma coligação e 5% subdividiram as coligações.  

 Este padrão também se repetiu para as eleições de 2008, pois o maior número de candidaturas 

lançadas pelos partidos grandes foi de coligações subdivididas, enquanto os partidos pequenos lançaram 

mais candidatos não coligados. Assim, em 21% dos casos os partidos grandes lançaram candidatos 

coligados, em 60% lançaram candidatos que subdividiram suas coligações para concorrer nas eleições para 

vereador e em 19% dos casos não se coligaram. Já os partidos pequenos lançaram candidaturas coligadas 

em 27% dos casos, subdividiram suas candidaturas em 14% e não se coligaram 59% das vezes. 

 Os dados apresentados até o momento demonstram dois pontos importantes. O primeiro é o de 

que as elites partidárias coordenam a entrada de candidaturas nas eleições municipais principalmente a 

partir de acordos eleitorais entre elas, sendo um dos resultados dessas coordenações as coligações 

eleitorais. Dito de outra forma, a maioria das candidaturas apresentadas, para os dois anos estudados, foi 

de candidaturas coligadas. 

 O segundo ponto diz respeito às diferenças nas estratégias de coordenação política, tanto dos 

partidos considerados grandes quanto dos pequenos. Em 2004, 82% das candidaturas lançadas pelos 

partidos grandes foram coligadas. Este dado é invertido ao se considerar os partidos pequenos, já que 80% 

das candidaturas apresentadas por estes partidos não foram coligadas. O mesmo ocorre para as eleições de 

2008: os partidos grandes se coligaram em 81% das vezes, enquanto os partidos pequenos em apenas 41%. 

Ou seja, a coordenação eleitoral entre elites políticas e os partidos é maior entre as legendas grandes do 

que entre as pequenas, sendo um dos resultados dessa estratégia o sucesso eleitoral. Como já foi visto 

                                                           
4
 A maioria das capitais estavam aptas a terem segundo turno em 2008. As únicas cidades que não tinham mais de 200 

mil eleitores eram Palmas (TO) e Boa Vista (RR). 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 35 

anteriormente, os partidos grandes tiveram votações muito superiores aos partidos pequenos nos anos 

analisados5. 

 Em complemento a este argumento, ou seja, de que a coordenação eleitoral, especificamente 

através das coligações eleitorais, tem importância no sucesso eleitoral dos partidos, está a análise acerca 

dos candidatos vitoriosos.   

 Nenhum dos candidatos que venceu as eleições no primeiro turno estava concorrendo sozinho nas 

25 capitais em questão para o ano de 2004. Em todos os casos de vitória, foi necessário que os partidos 

coordenassem as suas ações com outros para alcançar seus objetivos. Em 88%, os candidatos dividiram a 

coligação no momento da disputa proporcional e, em 12%, mantiveram a coligação igual. Entretanto, vale 

frisar que o fato das coligações se subdividirem não significa que deixaram de apoiar o candidato a prefeito. 

 O mesmo ocorreu nas capitais em que as eleições foram para o 2º turno. Isto porque no Brasil, em 

todas as cidades com mais de 200 mil eleitores, existe a possibilidade de haver segundo turno na eleição 

para prefeito, caso o candidato mais votado não alcance 50%+1 do total de votos válidos. Das 25 capitais 

em estudo, quatro não possuíam mais de 200 mil eleitores em 2004 – Macapá, Rio Branco, Boa Vista, 

Palmas. Assim, no ano em questão, houve segundo turno em 14 das 21 cidades, sendo que em nenhuma 

delas os candidatos que ficaram em segundo lugar conseguiram tal resultado sem seus partidos se 

coligarem. A maior parte dos 14 candidatos subdividiram as suas coligações – 72%. E os 28% restantes 

mantiveram as mesmas coligações para as disputas proporcionais. 

 Este padrão foi mantido para as eleições de 2008, já que em nenhum dos casos de sucesso 

eleitoral no primeiro turno o candidato venceu sem que se coligasse. Como mostra a Tabela 10, entre os 

candidatos mais votados para prefeito, 88% das candidaturas vitoriosas foram lançadas por coligações que 

se subdividiram para concorrer nas eleições proporcionais, enquanto apenas 12% foram lançadas por 

candidaturas que se coligaram e não se subdividiram. E em nenhuma das 26 capitais o candidato mais 

votado das eleições foi lançado por um partido que não se coligou. 

 O 2º turno poderia ocorrer em 24 das 26 capitais – com exceção de Palmas e Boa Vista6. Em 2008, 

entretanto, as eleições foram decididas no segundo turno em 11 capitais e, em todas elas, os segundos 

candidatos mais bem votados eram coligados. Em 72% dos casos, as candidaturas que estavam 

concorrendo eram coligações subdivididas e, em 28%, as coligações eram as mesmas para concorrer nas 

eleições majoritárias e proporcionais. 

  

                                                           
5
 Ao se considerar a coordenação eleitoral maior entre as legendas grandes no que diz respeito às coligações e 

apresentação de candidaturas, não é excluído o fato de que partidos pequenos, muitas vezes, fazem parte dessas 
coligações. 
6
 Cidades que tinham menos de 200 mil eleitores em 2008. 
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Testes relacionados à coordenação eleitoral  

 A análise feita acerca das eleições de 2004 e 2008 até o momento procurou demonstrar que existe 

uma relação entre a coordenação partidária e o sucesso eleitoral das candidaturas. Dito de outra forma: 

candidaturas coligadas, especialmente as que dividem suas coligações para concorrer nas eleições 

proporcionais, têm maiores chances de vencer as eleições. 

 Com o intuito de compreender melhor este fenômeno e verificar se existe de fato uma relação de 

causalidade entre tamanho das coligações subdivididas e maior sucesso eleitoral, foram feitos alguns testes 

estatísticos para as duas eleições em questão. Assim, a hipótese considerada é a seguinte: quanto maior o 

número de partidos dentro de uma coligação que se subdividiu para disputar as eleições proporcionais, 

maior o percentual de votos obtidos por aquela coligação nas eleições majoritárias.  

  Nas eleições de 2004, como já descrito acima, foram lançadas 183 candidaturas para as 25 capitais 

estudadas, sendo que 67 se subdividiram. Dessa forma, o primeiro teste feito foi o r de Pearson, com o 

intuito de verificar o coeficiente de correlação entre o total de partidos contidos nas coligações – variável 

independente – e o percentual de votos obtidos pelas candidaturas nas eleições majoritárias – variável 

dependente. Os resultados mostram um coeficiente de correlação – r de pearson – com valor de 0,3702, ou 

seja, há uma correlação positiva, mas relativamente baixa entre estas duas variáveis.  

 Em complemento, como pode ser visto no Gráfico 1, a reta de regressão linear entre estas duas 

variáveis demonstra que um maior número de partidos por coligação explica parte dos votos obtidos por 

tal tipo de coligação – subdividida –, apesar de sua inclinação não ser tão grande e o R2 – coeficiente de 

determinação ajustado – igual a 0,1371. Não obstante, pode-se afirmar que existe uma tendência a um 

maior número de partidos por coligação levar a um maior percentual de votos.  

 Há ainda a questão da significância, visto que  considera-se satisfatório o limite de 5% de 

probabilidade de erro, não sendo significativas as diferenças que tiverem uma probabilidade acima deste 

limite. Neste trabalho, considera-se p = 0,05.  No caso estudado, o p encontrado foi de 0,002, o que indica 

que esses resultados têm significância estatística. 

 No entanto, ao se observarem estes mesmos dados para o ano de 2008, cresce significativamente 

a correlação entre estas variáveis – ou seja, a magnitude de associação entre elas. O coeficiente de 

correlação aumenta para 0,72, passando a ser considerado muito alto. Assim, os resultados demonstram 

uma forte correlação entre as duas variáveis, com o R2 ultrapassando 0,5 – Gráfico 2. Dessa forma, os dados 

evidenciam que quase 52% da variável dependente – percentual de votos por coligação subdividida – é 

explicada pela variável independente – total de partidos na  

coligação. Para este teste, o nível de significância foi ainda mais forte, ficando com a probabilidade de erro 

abaixo de 1% – p = 0,0000000000196.  
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GRÁFICO 1 – TOTAL DE PARTIDOS POR COLIGAÇÃO SUBDIVIDIDA X PERCENTUAL DE VOTOS POR COLIGAÇÃO 2004 

 

GRÁFICO 2 – TOTAL DE PARTIDOS POR COLIGAÇÃO SUBDIVIDIDA X PERCENTUAL DE VOTOS POR COLIGAÇÃO 2008 

 

 

 Logo, para os dois anos, observou-se uma correlação positiva entre as variáveis analisadas, sendo 

que para 2008 esta relação é muito mais forte e consistente. De todo modo, deve ser aceita a hipótese de 

que o total de partidos na coligação influencia o total de votos obtidos por esta mesma coligação.  

 Esta relação, porém, não pode ser observada se consideradas as candidaturas que se coligaram e 

mantiveram a coligação na disputa proporcional. Assim, os testes feitos para os dois anos não demonstram 

uma correlação significativa entre o número de partidos contidos na coligação e uma maior quantidade de 

votos obtidos por esta coligação. Para 2004, o coeficiente de correlação – r de pearson – foi de 0,071 e o R2 

0,0051, como pode ser observado no Gráfico 3. Quando analisado o nível de significância, p = 0,69, ou seja, 

estatisticamente não significativo. Já no ano de 2008, o coeficiente de correlação foi de 0,055 e o R2 foi de 

0,0031. Assim, ao se analisar o valor de p para este ano, vê-se que também não é significativo 

estatisticamente – p = 0,36 –, como mostra o Gráfico 4. 
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 GRÁFICO 3 – TOTAL DE PARTIDOS POR MESMA COLIGAÇÃO X PERCENTUAL DE VOTOS POR COLIGAÇÃO 2004 

 

GRÁFICO 4 – TOTAL DE PARTIDOS POR MESMA COLIGAÇÃO X PERCENTUAL DE VOTOS POR COLIGAÇÃO 2008 

 

 Em relação às candidaturas que não se coligaram, dois pontos tornam suas análises pouco 

relevantes. O primeiro está relacionado ao total de votos obtidos por estas candidaturas nos anos 

estudados. Das 183 candidaturas lançadas em 2004, 81 foram candidaturas não coligadas, mas estas 

receberam apenas 9% do total de votos. Outro elemento importante é a ausência de candidatos não 

coligados vitoriosos neste ano, em todas as 25 capitais analisadas. O mesmo ocorreu em relação ao ano de 

2008: as 68 candidaturas não coligadas, em um total de 175, alcançaram apenas 7% do total de votos. E, 

também neste ano, nenhuma candidatura lançada sem se coligar obteve sucesso eleitoral. 

Reeleição nas eleições de 2008 

 Um dos fatores que pode explicar uma maior coordenação eleitoral dos partidos para o ano de 

2008 está relacionado à reeleição dos prefeitos. No ano eleitoral em questão, das 26 capitais, em 20 os 

prefeitos se candidataram à reeleição. Nas outras 6 – Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Macapá, Natal, Recife, 

São Luís –, os prefeitos já haviam sido reeleitos em 2004.  

 Dos 20 prefeitos que disputaram as reeleições, 19 conseguiram se reeleger. A única exceção foi o 

prefeito de Manaus, Serafim Corrêa (PSB), que perdeu chance de se reeleger no segundo turno. Das 20 

candidaturas em questão, todas estavam coligadas e, em 95% dos casos, as coligações se subdividiram para 

disputar as eleições proporcionais. Apenas no caso de Vitória, o prefeito João Coser (PT) disputou a 

reeleição sem subdividir a coligação. Assim, em 90% dos casos, os prefeitos que disputaram a reeleição 
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subdividindo as suas coligações obtiveram sucesso eleitoral. Ademais, apenas no caso de Aracaju, o 

prefeito reeleito era de um partido considerado pequeno (PCdoB)7. 

TABELA 5 – CANDIDATOS QUE CONCORRERAM À REELEIÇÃO EM 2008 

CIDADE CANDIDATO MESMA COLIGAÇÃO, 
SUBDIVIDIDO, NÃO 

COLIGADO  

PERCENTUAL DE 
VOTOS 

REELEITO 

Aracaju Edvaldo Nogueira (PCdoB) Subdividido 51% Sim 

Belém Duciomar Costa (PTB) Subdividido 35% Sim 

Boa Vista  Iradilson Sampaio (PSB) Subdividido 54% Sim 

Campo Grande Nelsinho Trad (PMDB) Subdividido 71% Sim 

Cuiabá Wilson Santos (PSDB) Subdividido 47% Sim 

Curitiba Beto Richa (PSDB) Subdividido 77% Sim 

Florianópolis Dário Berger (PMDB) Subdividido 39% Sim 

Fortaleza Luizianne Lins (PT) Subdividido 50% Sim 

Goiânia Iris Rezende (PMDB) Subdividido 74% Sim 

João Pessoa Ricardo Coutinho (PSB) Subdividido 73% Sim 

Maceió Cícero Almeida (PP) Subdividido 81% Sim 

Manaus Serafim Corrêa (PSB) Subdividido 23% Não 

Palmas Raul Filho (PT) Subdividido 44% Sim 

Porto Alegre José Fogaça (PMDB)  Subdividido 43% Sim 

Porto Velho Roberto Sobrinho (PT) Subdividido 59% Sim 

Rio Branco Angelim (PT) Subdividido 50% Sim 

Salvador João Carneiro (PMDB) Subdividido 30% Sim 

São Paulo Gilberto Kassab (DEM) Subdividido 33% Sim 

Teresina Silvio Mendes (PSDB) Subdividido 70% Sim 

Vitória João Coser (PT) Coligado 65% Sim 

 Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Cebrap e TSE. 

  

 Ao incorporar a análise dos prefeitos que concorreram à reeleição à relação entre o número de 

partidos que fizeram parte da coligação e o percentual de votos obtidos, percebe-se que esta segue o 

padrão encontrado no teste de correlação para as candidaturas subdivididas em 2008. Assim, o coeficiente 

de correlação foi de 0,62 e o R2 de 0,39. Como pode ser observado no Gráfico 5, isto corresponde a uma 

correlação importante entre essas duas variáveis, enquanto o nível de significância para este caso foi de p = 

0,003. 

 

  

                                                           
7
 O candidato Edvaldo Nogueira (PCdoB), por dois mandatos consecutivos (2000 e 2004), havia sido vice-prefeito na 

chapa de Marcelo Déda (PT). Em 2006, com a renúncia do prefeito para concorrer à eleição para o governo do estado 
de Sergipe, ele assume a prefeitura.  
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GRÁFICO 5 - TOTAL DE PARTIDOS POR COLIGAÇÃO SUBDIVIDIDA X PERCENTUAL DE VOTOS POR COLIGAÇÃO 

CONCORRENDO À REELEIÇÃO 2008 

 

                                          Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Cebrap e TSE. 

 

 Estes dados serão discutidos mais detidamente ao longo deste artigo. Neste momento, é 

importante apenas evidenciar a subdivisão das coligações como um elemento da coordenação política dos 

partidos, sinalizando que as coligações, em geral, têm uma relevância no sucesso das candidaturas. Como já 

foi discutido anteriormente, Carreirão e Nascimento (2010) demonstraram que candidaturas coligadas 

eleitoralmente têm 5 vezes mais chances de sucesso que candidaturas isoladas. Lavareda (1999) também 

foi perspicaz em sua análise, ao atentar a importância das coligações proporcionais principalmente para os 

partidos grandes. Estes o fazem com o objetivo de obterem sucesso eleitoral nas eleições majoritárias. E, 

como demonstra Nicolau (1996), um dos ganhos efetivos para os partidos, ao fazerem coligações, é um 

maior tempo de propaganda eleitoral – HEPG. 

 Não obstante, os dados observados até aqui sinalizam para outras duas questões. A primeira está 

relacionada à discussão da literatura brasileira acerca da organização do sistema partidário. Segundo uma 

corrente de autores, a organização do sistema partidário-eleitoral contribuiria para uma individualização 

dos políticos e para um enfraquecimento da função dos partidos como atores fundamentais do jogo 

democrático (Kinzo, 2005; Ames, 2003; Samuels, 1997; Carey & Shugart, 1995; Mainwaring, 1991). Dessa 

forma, os partidos não seriam capazes de protagonizar o debate político durante o processo eleitoral, 

ficando este muito mais centrado nos candidatos individualmente (Ames, 2003; Mainwaring, 1991).  

 A análise feita até este momento coloca em questão algumas dessas afirmações. Isto porque, 

como foi discutido, existe uma coordenação entre os partidos políticos e suas elites para a escolha das 

candidaturas que serão lançadas e para a formação das coligações, demonstrando certa congruência entre 

as coligações feitas para concorrer aos cargos majoritários e proporcionais. Este ponto também está 

relacionado a uma segunda questão já discutida: a estratégia de coordenação pré-eleitoral entre partidos e 

elites políticas. Das 358 candidaturas para prefeitos analisadas nas capitais do país, 58% estavam coligadas. 

E, ao considerar, em particular, os partidos com chances reais de vitória, ou seja, aqueles que venceram as 
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eleições no primeiro turno ou disputaram o segundo turno, todos estavam coligados. Estes dados 

demonstram que os partidos políticos estão coordenando o lançamento de candidaturas com o objetivo de 

conseguir alcançar seus objetivos políticos, ou seja, buscando a melhor forma de traduzir votos em cargos, 

como discutido por Cox (2005). 

 

O Voto Dividido nas eleições de 2004 e 2008 

 Depois da análise e discussão preliminar dos dados acerca da coordenação dos partidos no 

lançamento de candidaturas nas eleições de 2004 e 2008, passaremos a uma análise sobre o voto dividido 

para prefeito e vereador nas eleições em questão. Entretanto, é importante frisar algumas questões  

 Uma parte da literatura brasileira acerca do comportamento eleitoral busca enfatizar a falta de 

identificação partidária do eleitor. Para estes autores, a pouca institucionalização do sistema político 

brasileiro contribui para que o eleitorado não reconheça os partidos como instituições políticas com 

propostas distintas. Tal situação levaria à existência de um vínculo frágil entre o eleitorado e os partidos, 

contribuindo para uma alta volatilidade do voto. (Kinzo, 2005; Ames, 2003; Mainwaring, 1991). 

 A análise desenvolvida sobre o voto dividido neste artigo procura incorporar outros elementos à 

discussão sobre o voto no Brasil. Mais especificamente, como os fatores institucionais influenciam o eleitor 

na divisão ou não do voto. Em que medida a coordenação das elites e partidos políticos no momento pré-

eleitoral pode influenciar na configuração dos votos distribuídos para cada candidato? E como a 

apresentação ou não de candidaturas por parte dos partidos pode influenciar o voto do eleitor? 

 

Questões Metodológicas  

 Antes de analisarmos os resultados sobre o voto dividido nas eleições de 2004 e 2008 nas 26 

capitais, é importante descrever o processo de elaboração desses dados. Os resultados foram 

desenvolvidos a partir do banco de dados disponível no Repositório de Dados Eleitorais do TSE, sendo 

utilizados os dados de apuração dos votos por seções eleitorais. O conjunto do eleitorado nos municípios 

brasileiros está dividido da seguinte forma: cada município tem zonas eleitorais divididas geograficamente 

pela cidade. Dentro dessas zonas, existem as seções eleitorais. Assim, o banco de dados por seção eleitoral 

permite que os resultados eleitorais sejam trabalhados no menor nível de agregação possível: o da urna – 

sendo que cada urna tem, em média, 500 eleitores. 

 Dessa forma, a análise feita a partir dos resultados eleitorais das urnas diminui o problema da 

falácia ecológica8. Isto porque tais resultados estão no menor nível de  agregação, sendo possível saber 

quantos votos cada candidato que participou da eleição obteve por urna. Porém, apesar de diminuir, a 

                                                           
8
 Falácia ecológica é representada pela distorção – bias – que pode ser verificada quando a associação observada, 

entre as variáveis agregadas não representa necessariamente a associação existente a nível individual (King, 1997). 
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análise dos dados por urnas é feita, ainda assim, com base em dados agregados. Não é possível, portanto, 

estimar com precisão o comportamento dos eleitores individualmente, apenas estabelecer algumas 

direções sobre o voto dividido. 

 A estimativa do voto divido foi feita em etapas, sendo considerado o universo dos eleitores da 

capitais e não apenas uma amostra destes. Assim, os dados foram calculados para todas as urnas de todas 

as capitais do país. Primeiramente, foi calculada a média do voto divido em cada uma das urnas para todos 

os partidos e/ou coligações da cidade. Esta média foi resultado da soma do total de votos do partido e/ou 

coligação para prefeito e de sua divisão pelo total de votos do mesmo partido e/ou coligação para 

vereador. Este resultado permite estimar a proporção de votos recebidos pelo partido e/ou coligação na 

votação para prefeito e no partido e/ou coligação para vereador, na qual o quociente igual a 1 indica que o 

partido e/ou coligação obteve a mesma quantidade de votos para prefeito e vereador.  

 Depois de tirar as médias de todas as urnas, estas foram somadas. O resultado foi dividido pela 

quantidade de urnas em que a coligação recebeu votos. O quociente desta divisão será considerado como a 

média de voto dividido daquela coligação. Quanto mais próximo de 1, menor a possibilidade do eleitor ter 

dividido o voto. Quanto mais próximo de 0,5, entende-se que ao menos 50% dos eleitores dividiram o voto 

entre o partido e/ou coligação, e assim sucessivamente. Este processo foi feito para todas as 358 

candidaturas nas eleições de 2004 e 2008.  

 Ao se considerar o fato de que alguns partidos e/ou coligações podem ter mais votos para 

vereador do que para prefeito – entendendo, portanto, que a média de voto dividido poderia ter um 

resultado maior do que 1, caso os eleitores votassem mais para prefeito do que para vereador –, foi 

necessário fazer uma padronização destes resultados para uma comparação mais efetiva. Dessa forma, a 

média do voto dividido por partido e/ou coligação será apresentada dentro de uma variação entre 0 e 1, 

independente da direção do voto do eleitor. Sendo que 1 é igual à não divisão do voto e, quanto mais 

distante de 1 for o valor, maior a divisão do voto. 

  

Perfil do voto dividido nas eleições de 2004 e 2008 

 A primeira parte da análise sobre o voto dividido será feita com o objetivo de mapear a direção do 

voto distribuído pelo eleitorado entre as 358 candidaturas. Assim, tenta-se responder algumas questões. 

Quem obteve maior sucesso eleitoral ao dividir menos os votos entre prefeitos e vereadores dentre as 

candidaturas lançadas: os partidos que não se coligaram ou as coligações? E, dentre as coligações, quais 

tiveram as menores tendências ao voto dividido: aquelas que foram as mesmas ou as que se dividiram para 

concorrer nas eleições para vereador? Será maior ou menor, a probabilidade dos eleitores dividirem o voto 

em determinados partidos? Qual foi a tendência do voto dividido entre os prefeitos que concorreram à 

reeleição em 2008? É possível estabelecer uma relação entre coordenação eleitoral, coligações e uma 

menor tendência à divisão vertical do voto?  
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 A partir da análise do perfil do voto do eleitor para as eleições em questão nas 26 capitais, é 

possível evidenciar que a coordenação pré-eleitoral dos partidos e das elites políticas é um elemento 

decisivo na maior ou menor tendência à divisão do voto. Nas eleições de 20049, considerando todas as 

candidaturas em todas as capitais, até 65% dos eleitores podem ter votado no mesmo partido e/ou 

coligação para prefeito e vereador. Essa probabilidade aumenta para 69% quando consideradas apenas as 

coligações que se subdividiram para a disputa no proporcional, enquanto a tendência à não divisão do voto 

cai para 54%, ao se considerarem apenas as candidaturas nas quais as coligações continuaram sendo as 

mesmas nas duas disputas. O menor índice encontrado está nas candidaturas nas quais os partidos saíram 

sem se coligar, com até 50% de chance eleitor ter feito a mesma escolha para prefeito e vereador, como 

pode ser observado no Gráfico 6. 

 

GRÁFICO 6 – PROBABILIDADE DA DIVISÃO DO VOTO, CONSIDERANDO AS CANDIDATURAS COLIGADAS, 

SUBDIVIDIDAS E NÃO COLIGADAS - 2004 

 

                    Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Cebrap e TSE.  

 

 Já nas eleições de 2008, ao se considerarem todas as candidaturas para prefeito, até 73% dos 

eleitores podem não ter dividido o voto. Seguindo a tendência da eleição anterior, as coligações que se 

subdividiram para concorrer nas eleições para vereador tiveram uma probabilidade ainda menor de divisão 

do voto – 77%. Entretanto, no caso dos candidatos que se coligaram e mantiveram a mesma coligação na 

disputa para o pleito proporcional, a probabilidade do eleitor não ter dividido o voto foi de apenas 50%. 

Sendo que foi um pouco mais alta, apesar de ainda baixa, no caso dos partidos que não se coligaram – 54% 

–, como mostra o Gráfico 7.  

 

  

                                                           
9
 No anexo 1, segue detalhado o índice de voto dividido para cada uma das 358 candidaturas lançadas nas eleições de 

2004 e 2008.  
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GRÁFICO 7 – PROBABILIDADE DA DIVISÃO DO VOTO, CONSIDERANDO AS CANDIDATURAS COLIGADAS, 

SUBDIVIDIDAS E NÃO COLIGADAS - 2008 

 

                              Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Cebrap e TSE. 

 Os dados discutidos até o momento demonstram que a tendência a uma menor divisão do voto 

pode estar relacionada à coordenação nas eleições de 2008. Isto porque, neste ano, a apresentação de 

candidaturas foi menor, o que pode indicar uma maior coordenação pré-eleitoral entre os partidos e elites 

políticas. Soma-se ainda o fato de que o número de coligações que se subdividiram para concorrer à 

disputa proporcional também obteve um percentual maior, o que pode indicar, igualmente, uma maior 

coordenação por parte dos partidos políticos.   

 

Perfil do voto dividido entre os prefeitos que disputaram a reeleição em 2008 

 

 Como já foi analisado anteriormente, a coordenação eleitoral é importante para o sucesso das 

candidaturas, mais especificamente para a eleição dos candidatos que disputam as eleições majoritárias. 

Assim, partidos que coordenam suas ações coligando as suas candidaturas e as dividindo para concorrer 

nas eleições proporcionais têm uma maior chance de êxito nas eleições.  

 Os prefeitos que concorreram na reeleição em 2008 demonstram que a coordenação das suas 

candidaturas foi um fator fundamental para obter o sucesso eleitoral. Dos 20 prefeitos que concorreram à 

reeleição, 19 se reelegeram e todos estavam coligados. Apenas um não dividiu a coligação para concorrer 

nas eleições proporcionais. Todos os outros 19 dividiram e, destes, 18 foram reeleitos. 

 A Tabela 6 tem o intuito de demonstrar que a coordenação, além de aumentar o sucesso eleitoral 

destes prefeitos, também levou a uma menor divisão do voto nestas candidaturas. 
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TABELA 6 – PREFEITOS DISPUTANDO A REELEIÇÃO EM 2008 E VOTO DIVIDIDO 

CIDADE CANDIDATO MESMA 
COLIGAÇÃO 

SUBDIVIDIDO 
NÃO COLIGADO  

PERCENTUAL 
DE VOTOS  

MÉDIA 
VOTO 

DIVIDIDO  

REELEITO 

Goiânia Iris Rezende (PMDB) Subdividido  74% 0,99 Sim 

Cuiabá Wilson Santos (PSDB) Subdividido  47% 0,98 Sim 

Belém Duciomar Costa (PTB) Subdividido  35% 0,95 Sim 

Florianópolis Dário Berger (PMDB) Subdividido  39% 0,93 Sim 

Porto Alegre José Fogaça (PMDB)  Subdividido  43% 0,92 Sim 

João Pessoa Ricardo Coutinho (PSB) Subdividido  73% 0,90 Sim 

Maceió Cícero Almeida (PP) Subdividido  81% 0,89 Sim 

Teresina Silvio Mendes (PSDB) Subdividido  70% 0,89 Sim 

São Paulo Gilberto Kassab (DEM) Subdividido  33% 0,87 Sim 

Campo 
Grande 

Nelsinho Trad (PMDB) Subdividido  71% 0,85 Sim 

Salvador João Carneiro (PMDB) Subdividido  30% 0,84 Sim 

Fortaleza Luizianne Lins (PT) Subdividido  50% 0,81 Sim 

Palmas Raul Filho (PT) Subdividido  44% 0,81 Sim 

Curitiba Beto Richa (PSDB) Subdividido  77% 0,80 Sim 

Aracaju Edvaldo Nogueira 
(PCdoB) 

Subdividido  51% 0,78 Sim 

Rio Branco Angelim (PT) Subdividido  50% 0,69 Sim 

Manaus Serafim Corrêa (PSB) Subdividido  23% 0,63 Não 

Boa Vista  Iradilson Sampaio (PSB) Subdividido  54% 0,62 Sim 

Porto Velho Roberto Sobrinho (PT) Subdividido  59% 0,43 Sim 

Vitória João Coser (PT) Coligado 65% 0,42 Sim 

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do Cebrap e TSE. 

 

 Como pode ser observado, nos 19 casos em que ocorreu a subdivisão da coligação para a disputa 

proporcional, em 14, ou seja, em 73% dos casos, a probabilidade do eleitor votar no mesmo partido e/ou 

coligação foi de até 80%. Em 6 desses casos a probabilidade foi maior que 90%. E, no caso do prefeito de 

Goiânia, candidato à reeleição, Iris Rezende (PMDB), até 99% de seus eleitores escolheram um candidato a 

vereador do mesmo partido e/ou coligação. 

 Os dados sobre a reeleição dos prefeitos nas eleições de 2008 reafirmam que as elites políticas e 

os partidos estão coordenando as suas ações durante as eleições municipais. Uma das evidências está na 

subdivisão das coligações que concorrem nas eleições proporcionais. A partir desta estratégia, os partidos 

grandes, principalmente os que lançam candidatos ao majoritário municipal, conseguem uma maior 

quantidade de apoios dos outros partidos em torno da sua candidatura, sendo estes apoios traduzidos em 

coligações. Ademais, a coordenação dos partidos, ao se coligarem e dividirem suas coligações para as 

disputas proporcionais, atuam como um elemento de redução da divisão do voto. 
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Reforma política e eleitorado brasileiro: em busca de coerência política e geográfica  

Franklin Soldati
1

 

 

Resumo: 

Entende-se que o principal aspecto a ser observado numa eleição é o comportamento do 

eleitorado, ou seja, a sinalização de como estão as relações entre as pessoas nos lugares 

constituídos, concordando ou discordando de suas realidades através do voto. Assim, são nos 

lugares onde se desenrolam as instâncias de infra e superestrutura. A opção por modelos de 

centralidade, que operam nestas instâncias, não exclui a pluralidade nem de grupos nem de 

indivíduos já que não excluem os temas de interesse conflitantes, iniciativas ou pontos de vista 

que tendem a maximizar a produção de bem-estar. Por isto, pensar numa reforma política inclui 

atentar não somente para a chamada estabilidade política, mas também para a capacidade de 

provocar conflitos produtivos pelas diferenças inerentes aos grupos poliárquicos. De modo 

que, se abre a perspectiva de se conseguir com um remanejamento geopolítico das câmaras, 

ganhos ao eleitorado, numa forma de apuração da proposta de representação, pela adequação da 

circunscrição a ser conseguida. A defesa que o oposto da participação é a exclusão e não a 

abstenção é pertinente. Se o cidadão sente-se excluído dos resultados das políticas 

socioeconômicas ele se abstém. A pergunta é: até quanto uma reforma política pode incrementar 

o comparecimento eleitoral do brasileiro? Entende-se que uma reorganização geopolítica da 

representação parlamentar tende a aumentar o accountability do executivo. O artigo acompanha 

estudos que enfatizam a necessidade da redução da excessiva fragmentação legislativa, mas 

que entendem poder manter a representação proporcional, já que tal conjunto deve minorar a 

competição intrapartidária além de sugerir maior transparência no financiamento eleitoral, dado 

o efeito positivo de tais operações em nosso regime representativo. Tudo isto com reformas 

graduais sem a necessidade de grandes movimentações estruturais. 

Palavras-chave: Eleitorado, Reforma Política, Racionalidade. 

 

Introdução 

Entende-se que o principal aspecto a ser observado numa eleição é o comportamento do 

eleitorado, ou seja, a sinalização de como estão as relações entre as pessoas nos lugares 

constituídos, concordando ou discordando de suas realidades através do voto. Assim, são nos 

lugares onde se desenrolam as instâncias de infra e superestrutura. A opção por modelos de 

centralidade, que operam nessas instâncias, não exclui a pluralidade nem de grupos nem de 

indivíduos já que não excluem os temas de interesse conflitantes, iniciativas ou pontos de vista 

que tendem a maximizar a produção de bem-estar. Por isto, pensar numa reforma política inclui 

atentar não somente para a chamada estabilidade política, mas também para a capacidade de 

provocar conflitos produtivos pelas diferenças inerentes aos grupos poliárquicos. De modo 
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que, se abre a perspectiva de se conseguir, após o remanejamento geopolítico das câmaras, 

ganhos ao eleitorado, numa forma de apuração da proposta de representação. 

Neste artigo serão discutidos alguns âmbitos da reforma política. Inicia, rapidamente, com a 

questão da racionalidade do eleitorado em geral, mas com maior preocupação ao eleitor comum. 

Segue um esboço da constituição de um sistema político e de uma das principais teses da 

ciência política, a associação entre variáveis socioeconômicas e comportamento eleitoral. Na 

sequência são apresentados alguns aspectos da proposta avaliativa de Carvalho (2003) do 

modelo político brasileiro. Depois, observações e comentários de alguns analistas quanto às 

propostas de reforma política no Brasil, ressaltando pontos de um ou outro modelo quando nos 

estudos são abordadas as questões de: lista aberta, lista fechada, lista flexível, voto 

proporcional, voto majoritário, voto distrital, sistema misto, novas distribuições espaciais, 

distritos eleitorais, cláusulas de barreira, coligações. A ideia é que se iluminem as vantagens e 

desvantagens de cada uma das diferentes formas, e ou aspectos, na tentativa de se vislumbrar 

ganhos ao eleitorado. Na sequência serão abordadas a proposta de recircunscrição de distritos 

eleitorais e a utilização de ferramentas GIS na ciência política e, por último, a conclusão. 

 

Eleitorado e racionalidade 

Os fatos vêm desmentindo aqueles antigos conceitos de “massas silenciosas”, de “multidão 

irracional”, dia após dia. Iniciativas como os Conselhos Municipais e Orçamentos 

Participativos, mas sobretudo a centralidade, a cada dia reafirmada, dos dois grandes grupos, 

seus subgrupos e mesmo os além-grupos podem ilustrar e mesmo orientar a participação 

política. De modo que se a participação pode carregar aquela ideia deliberativa ela também 

pode carregar aquela ideia de preferências autônomas (cf. MIGUEL, 2002), imersa na 

participação e na formação de outros grupos, mesmo que tome a forma de uma participação 

mais comedida, dado ser alto o custo do fracasso
2
  

3
. A eleição do executivo federal em 2006 

mostrou como a opinião pública brasileira vem se estruturando nos últimos anos, recusando a 

tutela dos círculos pensantes, da grande imprensa e até mesmo, por consequência, dos 

formadores de opinião, mesmo que ainda hoje a grande imprensa se recuse a admitir o exagero 

catastrofista que tem apregoado. Atualmente, todo entimema
4 

lançado pelas agências de 

marketing tem grande possibilidade de ser prontamente contra-atacado pela agência opositora, 

ou ser, ao menos, discutido pelos grupos aos quais se aderiu, levando o cidadão a avaliações 

rotineiras de seu estado atual bem como o histórico de seu passado, e de seus pares, 

                                                           
2
 O conceito de custo do fracasso pode ser avaliado em Santos (2007). 

3
 Ver ainda os conceitos de marginalidade subjetiva e o de conformismo, na aproximação que faz dos modelos da 

centralidade e da consciência de classe, em Reis (1978). 
4
 Conferir em Magalhães (2000). 
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possibilitando atualizações cotidianas de seu pertencimento e de suas orientações políticas. Ao 

final dos mandatos executivos ou legislativos o eleitor demonstrará chancela ou repúdio através 

de voto pessoal, na crença que votando pode participar de melhorias na sua vida imediata. 

Mesmo descobrindo, a duras penas, as feições da complexa estrutura do sistema político eleitoral 

brasileiro. 
 

Sistema político-eleitoral e comparecimento do eleitorado 

Mas como funciona um sistema político? Um sistema político funciona como um sistema 

ecológico, num intrincado e complexo equilíbrio de fatores institucionais e sociais. Dentre eles a 

forma como as chapas eleitorais são formadas; a estrutura das cédulas – voto em nomes, ou em 

listas - abertas, fechadas ou flexíveis; regra majoritária ou proporcional, para a ocupação das 

cadeiras; magnitude das circunscrições eleitorais; coincidência ou não do calendário eleitoral, 

para o executivo e o legislativo; poder legislativo tanto do chefe do executivo quanto dos 

lideres partidários; forma autorizativa ou impositiva de operacionalização do orçamento; 

estrutura das clivagens e heterogeneidade social (cf. AMORIM NETO, 2011); bem como a 

questão da competência nos três níveis de governo. 

Uma reforma política deve se aproximar de objetivos comuns do eleitorado e deve produzir 

mecanismos que continuem assegurando melhorias na dignidade daqueles que estão a serviço 

do país. 

Seguindo os resultados de uma pesquisa já realizada durante mestrado do autor (SOLDATI, 

2011), mas ainda em movimento, percebeu-se que desenvolvimentos em infraestrutura urbana 

tendem a impulsionar o comparecimento eleitoral para o executivo no Brasil, mesmo que parte 

desses votos seja transferida para Brancos e Nulos. Também foi possível identificar que 

estagnação econômica ou aumento do contingente populacional instaura a possibilidade de 

cenários de maior conflito, podendo ocasionar decréscimos na esperança de melhoras ou mesmo 

maiores dificuldades de manutenção nos níveis de vida, em significativas parcelas da 

população, tendendo que parte dos votos também seja realocada em Brancos e Nulos. Já quando 

são avaliadas variáveis mais identificadas com crescimentos individuais aumenta a probabilidade 

de que os votos sejam válidos. A pesquisa conseguiu, deste modo, observar que o 

comparecimento às urnas está intimamente atrelado à satisfação das necessidades comunitárias 

mais básicas, bem como a migração de votos em branco, e nulos, para o voto válido está 

intimamente ligada às possibilidades percebidas pelo eleitorado de melhorias nas expectativas 

de vida pessoal através da oferta de variáveis de especialização. 
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Portanto, a defesa que o oposto da participação é a exclusão e não a abstenção é pertinente. Se 

o cidadão sente-se excluído dos resultados das políticas socioeconômicas ele se abstém. A 

pergunta é: 

- até quanto uma reforma política pode incrementar o comparecimento eleitoral do 

brasileiro? Entende-se que uma reorganização geopolítica da representação parlamentar tende a 

aumentar o accountability do executivo, já que potencializa a representação e igualmente 

potencializa o voto, as bases e o eleitorado. Quer dizer, torna possível a atualização dos 

interesses sociais, pois há que se tentar a universalização do bem-estar coletivo como também 

não fecha as portas às perspectivas individuais. 

 

Paroquialismo e universalismo como perspectivas de mercado eleitoral 

Segundo Antonio Otavio Cintra (Apud CARVALHO, 2003) a partir da década de noventa 

os estudos políticos inovaram ao atentar para o poder legislativo, considerando que suas 

estruturas e normas internas, antes negligenciadas, têm na verdade peso e influência específicos 

sobre os comportamentos e deliberações que lá ocorrem. Assim não seriam neutras e podem ser 

encaradas como variáveis independentes, ou intervenientes, no andamento das deliberações do 

congresso. 

Mas qual seria a relevância dessas inovações no senso prático? A chave é refutar aquela 

importância exagerada dada ao voto personalizado, característico de nosso sistema proporcional 

que deixa de explicar a orientação das votações no congresso e a disciplina dos partidos 

políticos no parlamento. Portanto, se antes defendia-se que as normas eleitorais eram indutoras de 

parlamentares individualistas, que buscavam acima de tudo políticas clientelistas, pretendendo 

políticas  com custos difusos onde os benefícios eram dirigidos a redutos eleitorais específicos, 

depois, numa nova interpretação se pensou que a organização formal e informal juntamente à 

hierarquia de cargos e o poder desigual entre os parlamentares possibilitariam atropelar as 

determinações oriundas do sistema eleitoral. Quer dizer, a força da mesa diretora e do colégio 

de líderes e a significativa disciplina das bancadas acabariam por neutralizar os efeitos 

desestabilizadores da esfera eleitoral. Aliava-se a isto os poderes de agenda do executivo e o 

conjunto produziria um modelo explicativo para a produção da casa. 

Contudo, acreditando que o modelo partidário e o distributivista, individualmente, são 

insuficientes para explicar o modelo de representação política brasileiro, Carvalho (2003) 

reformula a perspectiva distributivista numa apropriação que faz da tipologia das bases 

geográficas de votação dos deputados, naquela proposição de Barry Ames (Apud, Carvalho, 
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2003). Em suma, Ames reuniu numa tabela 2x2 as características de dominância e contiguidade. 

Concentração ou dispersão territorial da votação de deputados e se é dominante ou não, 

majoritário ou não no(s) município(s) de votação. O autor, portanto, vai aprofundar a tipologia de 

quatro perfis de parlamentares atuantes em nossas circunscrições eleitorais. 

Assim, além daquele perfil dos distritos norte-americanos, concentrados / dominados, onde o 

deputado é majoritário no reduto eleitoral, Ames propôs para o modelo brasileiro os perfis: 

fragmentados / dominados, concentrados / partilhados e fragmentados / partilhados. A 

dessemelhança com o ambiente norte-americano se dá em função das características que limitam 

os distritos eleitorais. Lá o deputado disputa votos, no seu distrito apenas, gerando a 

solicitação de políticas fragmentadas uma vez que vai procurar atender os interesses e 

expectativas de sua região somente, deixando de lado uma visão geral. Os estudos indicam que 

apenas metade dos deputados brasileiros age nesta direção. 

Isto redunda que as estratégias de atuação dos parlamentares também serão diferenciadas, ou 

seja, para um deputado eleito em área metropolitana, concentrado / partilhado, será difícil se 

distinguir ou obter reconhecimento de mérito em determinado acesso ou obra angariado. 

Portanto, como estratégia tal político deverá orientar-se por políticas mais universais. Já aquele 

outro perfil, concentrado / dominado, característica de áreas interioranas, fica fácil o 

reconhecimento pelo eleitorado da paternidade do ganho. 

Carvalho (2003), comprova com sua pesquisa, que o comportamento paroquial, 

presumidamente universal anteriormente, é próprio daquele parlamentar com votação 

dominante. Do mesmo jeito, refuta universalidade de que a estrutura interna do congresso 

resistiria às pressões da esfera eleitoral. Assim, nem a perspectiva distributivista, nem a partidária, 

conseguiriam explicar de modo eficiente o funcionamento de nosso congresso. Mas as duas, 

combinadas, permitiriam “entender a lógica da nossa representação política”. 

Como modelo de análise, o autor vai adotar o instrumental da escolha racional já que 

segundo avaliações de Mainwaring (cf CARVALHO, 2003, p.19) o institucionalismo histórico 

falha no caso brasileiro uma vez que no período de 85 a 97 nem os políticos nem os 

eleitores foram leais a partidos quando estes não serviram a seus interesses. Vai priorizar 

além da escolha racional o modelo distributivista. Ou seja, congressistas voltados à 

maximização de suas chances de reprodução eleitoral acabarão por gerar excesso de bens 

privados e escassez de bens públicos, já que os deputados se esforçarão para levar benefícios 

para seus distritos a fim de garantirem sua reeleição. Distributivismo seria então a adoção de 

uma política que concentra benefícios em determinada região distribuindo custos 

generalizadamente. Quer dizer, os benefícios tem alvo geograficamente definidos. Isto explica o 
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que os estudos americanos chamam de conexão eleitoral, custos difusos e benefícios 

concentrados. Tal ótica, se potencializada, pode levar a projetos particularistas, congressistas 

extremados, irresponsabilidade fiscal. No caso brasileiro a adoção desta perspectiva teve 

como origem a analogia com o congresso americano, baixa institucionalização dos partidos, 

particularismo legislativo, predomínio do voto personalizado na arena eleitoral. Nos dois 

países seria privilegiado o voto personalizado em detrimento do voto partidário e que acabaria 

propiciando a construção de reputação pessoal, pelos parlamentares. 

Mas dadas às características locais, o modelo distributivista se torna inadequado para 

aplicação direta no caso brasileiro, simplesmente por que o nosso sistema proporcional de lista 

aberta permite a eleição de representantes a partir de unidades geograficamente distintas. Foi 

Ames quem identificou, na sequência, aqueles quatro tipos de representante para o caso 

brasileiro. Quer dizer, acabou por descrever quatro modalidades de distritos informais que em 

concomitância ao imperativo da reeleição acaba por provocar distintos comportamentos, 

estratégias, por parte dos parlamentares. Isto acaba influenciando nas atividades pork-barrel, já 

que à medida que a amplitude geográfica do distrito se amplia, declina a relevância da reputação 

pessoal. Por isto fica inviável a generalização de um modelo único no caso brasileiro. Isto por 

que variações na dimensão geográfica provavelmente impliquem a existência de incentivos 

diversos que condicionem, ou permitam, o comportamento dos legisladores. O equivoco de 

Ames, segundo Carvalho (2003), foi explicar numa única orientação tal comportamento, pela 

lógica particularista, a busca de benefícios e recursos desagregados para as bases. Nosso sistema 

eleitoral produziria políticas clientelistas em detrimento de políticas nacionais. 

O autor pretende então, a partir da taxonomia de Ames (Apud CARVALHO, 2003), uma própria, 

ou seja, deputados com base não-dominante se orientam pelo universalismo legislativo, 

enquanto deputados com votação dominante orientam-se pelo paroquialismo. Ele também testará 

o contraste capital / interior, seguindo estudos clássicos de sociologia eleitoral Glaucio Ary 

Dilon Soares e Lipset (Apud CARVALHO, 2003), ancorados na hipótese que congressistas 

que tem base em regiões com eleitores mais escolarizados e com maior renda, que em geral, 

estão localizados em áreas mais urbanizadas, ver-se-ão incentivados a privilegiar políticas de 

caráter mais universalista (trabalho mais voltado para aprovação de projetos de lei, voto em 

plenário, trabalho em comissões). Em contraposição, congressistas com base em regiões menos 

escolarizadas e com menor renda, terão mais incentivos a reclamar crédito pela alocação de 

benefícios para suas bases. 

Pelo acima exposto o imperativo eleitoral e o congressista individual, como unidade de 

análise, acabam por induzir a comportamentos diversos pelos nossos legisladores, 
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desqualificando a perspectiva distributivista como única na análise de nosso sistema eleitoral 

para o congresso. O autor afirma conseguir demonstrar uma quase perfeita congruência entre 

os dados atitudinais e comportamentais, como também expressivo grau de dependência entre 

atitudes e comportamentos, de um lado, e origem geográfico-eleitoral dos representantes, de outro. 

O interessante é poder pensar que se o sistema eleitoral propicia duas lógicas em que o 

parlamentar pode trabalhar suas bases, o inverso deveria ser verdadeiro. O eleitorado utilizar-

se-ia de duas lógicas para eleger seus representantes. 

 

Apontamentos sobre a reforma política e a recircunscrição de distritos eleitorais 

 

Na sequência alguns analistas avaliam o momento atual do arcabouço político-eleitoral brasileiro 

e apontam aspectos a serem mantidos e outros a serem alterados. Rachel Meneguello (2010), 

defende a existência de uma, atual, relação entre os cidadãos e a dinâmica eleitoral e que 

tal adesão democrática vem se constituindo numa referência normativa ao sistema, acreditando 

inclusive que já não faça tanta diferença assim a obrigatoriedade do voto. O voto no Brasil 

estaria consolidado e as referências a ele já não apareceriam questionando as características do 

regime, mas à participação eleitoral e ao papel do voto na dinâmica da política. Segundo a 

autora, não se perde mais a conexão eleitoral uma vez que representa algo como um valor 

universal da escolha, mas a conexão eleitor e parlamentar, que chama de elemento quase ingênuo 

no quadro da política contemporânea. 

Já Sandra Starling (STARLING, 2007) alega que aqueles que defendem a exclusão da cláusula 

de barreiras defendem igualmente as coligações proporcionais e que isto seria um contra senso, já 

que mesmo ao impedir alguns partidos de participarem do jogo político acaba por confundir o 

eleitor com a eleição de candidatos que ele não elegeu. Assim, defende: a ampliação do controle 

popular sobre os governantes e os cargos de decisão; a proibição da ocupação dos altos escalões 

do governo por parlamentares e que também obrigasse a qualquer ministeriável a ser 

sabatinado no senado federal, como nos EUA; o modelo belga para o voto, um para a legenda e 

outro para o candidato preferido, bem como a proibição das eleições proporcionais de forma a 

manter respeito as normas do federalismo brasileiro. Entre os problemas e preocupações 

comenta os referentes ao presidencialismo de coalizão e os dos ministérios de porteira fechada, 

em inúmeras gestões. Também enxerga a necessidade de alterações na grade de ocupação dos 

cargos de confiança além de solicitar alteração nas regras de suplência dos senadores e do 

financiamento de campanhas, numa adoção de publico e privado, combinadamente. Ainda 
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preocupa-se com a limitação do número de mandatos parlamentares, abrindo possibilidades para 

que outros cidadãos tenham a oportunidade de ocuparem cargos públicos. Por último a 

composição dos tribunais eleitorais e sua efetiva participação nos impedimentos por abusos 

cometidos pelos candidatos. 

Já Argelina Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi (2007) criticam boa parte das propostas 

de reforma política, advertindo que alguns objetivos poderiam ser corrigidos com pequenas 

alterações de regras e regulamentos de menor abrangência, sem alteração das instituições 

políticas fundamentais. Entendem que o veiculado na mídia deixa transparecer uma sensação de 

um consenso estabelecido entre o conhecimento acadêmico e os reformistas, o que seria uma 

inverdade. Portanto, enumeram alguns problemas como o da possível oligarquização da vida 

partidária, que tendem a transferir obrigações de fiscalização que atualmente ficariam a cargo da 

justiça eleitoral e do próprio eleitorado para os partidos políticos e seus filiados. Acreditam 

ingênuas as propostas de federações partidárias, já que se as coligações são verdadeiros elos 

entre as eleições majoritárias e as proporcionais, com as federações deve ocorrer a mesma 

lógica. Enfatizam que, se os partidos pequenos são os maiores favorecidos das coligações, eles 

não possuem o mesmo tamanho em todos os estados e que na última eleição o maior partido 

ganhou cadeiras que não obteria caso não houvesse as chamadas coligações. Segundo os 

autores, o número elevado de partidos e a fragmentação estão mais associados às diferentes 

penetrações dos partidos pelos estados do que ás próprias coligações. Nesta visada, se houvesse 

uma polarização bipartidária a polarização não seria com os mesmos dois partidos em cada estado. 

Os autores ainda abordam a questão do financiamento público de campanha. Para ambos o 

principal problema do financiamento de campanha não é de recurso, mas de fiscalização. E, 

portanto, não acreditam que transformar a modalidade de financiamento tornará o sistema 

mais fiscalizável. Quanto à questão da governabilidade afirmam que ela é medida pela 

capacidade do governo de implementar sua agenda legislativa. Mesmo com o alto grau de 

predominância do executivo na produção legal não significa que o congresso brasileiro venha 

sendo ou tenha sido irrelevante, mas, ao contrário, consegue impor modificações e influenciar 

nas políticas de governo. A transferência de autorização dos parlamentares em direção aos 

líderes partidários é vista como ferramenta de pressão junto ao executivo, uma vez que as 

possibilidades de um partido ser desconsiderado por outros parlamentares ou pelo próprio 

executivo é pequena. O que se precisa fazer é resolver os problemas de coordenação, que é 

critico nos partidos brasileiros. 

Numa outra perspectiva Otavio Amorim Neto e outros (2011) trabalham com a possibilidade 

de reforma incremental no sistema eleitoral da câmara dos deputados. A alegação é que o atual 
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sistema trabalha com uma arquitetura complexa e delicada e por tal razão a possibilidade de 

piorá-lo com reformas ambiciosas e intempestivas é maior do que a de melhorá-lo. Para isto 

propõe manter o sistema de representação proporcional com lista aberta já que isto reduziria a 

magnitude eleitoral das circunscrições eleitorais estabelecendo uma regra proporcional de 

distribuição de cadeiras entre partidos coligados. Tal reforma conta com um redesenho do 

mapa eleitoral com circunscrições menores dentro de 12 estados, recalculando a composição da 

câmara federal sob as novas regras. O que o autor de fato defende é que os sistemas políticos 

acabam criando uma lógica funcional por cima de um arcabouço institucional em razão de 

questões históricas, através de sucessivas e graduais adaptações. Por isto a necessidade de 

continuar o processo de revisão permanente, “medidas pontuais, cirúrgicas e refletidas”. 

Por isto o trabalho de Sergio Abranches, presidencialismo de coalizão, é lembrado. Trabalho 

que propõe certo sincretismo entre o presidencialismo e o parlamentarismo, numa costura 

cotidiana entre a presidência e as maiorias parlamentares. Para os autores, e a partir desta 

concepção, um dos principais problemas seria a grande dimensão de nossas circunscrições 

eleitorais, os próprios estados, onde o número de cadeiras variaria de 8 a 70. Outros problemas 

seriam o voto proporcional e o voto nominal com lista aberta, que acabam levando a uma alta 

fragmentação legislativa o que favorece as pequenas legendas. O número destas tende a 

aumentar quanto mais heterogênea for a sociedade. Sendo assim, o aumento da despesa pública e 

da carga tributária, derivam da permanente necessidade do executivo angariar sustentação política 

a fim de atender às inúmeras demandas dos grupos de pressão, que sabem que, pequenas fatias do 

eleitorado, são suficientes para reconduzi-los aos cargos representativos. Já os postulantes às 

vagas tem que se diferenciar dos colegas concorrentes inclusive das linhas partidárias, onde o 

dinheiro toma a forma de excelente alternativa para disputar as eleições. Tudo isto resulta que 

um número reduzido de representantes das áreas metropolitanas facilita aqueles candidatos que 

tenham base política em regiões do interior e que venham buscar votos nos grandes centros e 

capitais, resultando num déficit de representação das metrópoles. 

O exposto acima concorre para alta fragmentação e para um grande personalismo e que, por 

outros fatores, ainda são amplificados. Os autores acreditam que existam poucas barreiras de 

entrada, tornando o sistema permissivo, havendo mais partidos que interesses a serem 

representados. Eles entendem que a profusão de siglas não implica representação, prova disto são 

as bancadas ruralista, da saúde e da educação, que agem mais coerentemente do que os próprios 

partidos, já que, nestes, seus integrantes agremiam-se ao léu. 

De qualquer forma Amorim Neto, e outros (2011), sugerem que cada defeito tem uma 

contrapartida positiva, funcionando como uma moeda de duas faces e por isto o sistema não é de 
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todo imprestável e a permissividade do sistema permite representação às minorias. Mais 

significativo é o fato que o governo brasileiro funciona com razoável efetividade e que o 

executivo tem a capacidade de pautar o congresso, muitas vezes, fazendo aprovar sua agenda 

legislativa e as preferências do eleitorado seriam assim admitidas. Neste sentido as taxas de 

aprovação de projetos na atual democracia chegariam a 85%, aproximando-se de governos 

parlamentaristas. 

Neste raciocínio e apoiados em estudos comparativos, relativos ao regime democrático de 46 a 

64, os autores argumentam que alguns defeitos do sistema político atual como os poderes 

excepcionalmente fortes do executivo acabam equilibrando o excesso de fragmentação e o 

personalismo. Cita então uma série de fatores que constituiriam o sistema político nacional. 

São contrários a adoção da lista fechada
5 

mas admitem que se aprovada deveria ser incluído um 

mecanismo de democratização das candidaturas, a fim de contrabalançar o poder dos líderes 

partidários. Outra alteração também é combatida pelos autores, a introdução de um sistema 

distrital 

misto, já que além de não reduzir a fragmentação partidária, pois provavelmente os estados 

devam ser mantidos como circunscrição, bem como as ameaças da substituição do mecanismo de 

reeleição pelo mandato de cinco anos pode acabar com a coincidência das eleições 

parlamentares e presidenciais, já que na ótica do eleitor a simultaneidade atrela os 

parlamentares à plataforma do executivo causando aumento de accountability. Mas não negam os 

inúmeros problemas oriundos de nosso sistema político como a sucessão de escândalos, 

campanhas de alto custo, elevado gasto público, forte personalismo e instabilidade ministerial. 

Como resposta aos problemas e vantagens levantados, os autores sugerem o uso de soluções 

continuadas. No presente momento propõem a adoção de uma proposta modificada, 

originalmente feita por Lima Junior (Apud, AMORIM NETO et alii, 2011), no sentido da 

redução da magnitude eleitoral (redução do número de cadeiras disputadas) de nossas 

circunscrições (distritos eleitorais) sem tocar na representação proporcional e na lista aberta. Ao 

redesenhar a geografia eleitoral dos 12 maiores estados altera-se a variação da magnitude de 8 até 

70 para 8 até 12. Também adotam como critério a maximização da homogeneidade econômica, 

para o procedimento de agregação dos municípios, por acreditar que a grande heterogeneidade 

socioeconômica seja a principal razão pela qual exista uma alta fragmentação legislativa. 

Apesar de manter as coligações partidárias, orientam que tais também devam ser 

proporcionais, deixando espaço aberto aos pequenos partidos mas dificultando a possibilidade 

                                                           
5
Wanderley Guilherme dos Santos também é contrário à adoção de lista fechada já que, para ele, aumentaria o controle 

da elite sobre a formação das listas (conf. FLEISCHER, 2007).   
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da predação dos grandes partidos pelos pequenos. Também argumentam que uma das 

funções das coligações é ajudar na consolidação das bases de sustentação dos governos antes do 

primeiro turno das eleições presidenciais. 

Os autores entendem suas propostas como imperfeitas mas que se ajustam aos excessos de 

nosso modelo, tal como um cobertor curto, se puxa de um lado, descobre o outro. Enquanto a 

representação proporcional, acaba por estimular um pluripartidarismo, onde as maiorias são 

integradas por coalizões, vide o nosso presidencialismo de coalizão, a representação majoritária, 

em outra direção, tende a promover dois grandes partidos. Se nos governos monopartidários fica 

claro ao eleitorado quem de fato é o responsável pelas decisões governamentais, 

diferentemente nos modelos de coalizão, o eleitor ficará sempre em dúvida de quem responde 

pelo que, numa disjuntiva entre representatividade e responsabilização. 

Ampliando a análise, Amorim Neto e outros (2011) comentam a estabilidade dos governos 

monopartidários, pois em bloco, são mais eficazes para alterar a economia do país, quando é o 

caso. De outro lado, governos de coalizão são mais capazes de manter uma estabilidade 

econômica, menos incerta, já que por princípio não conseguem realizar alterações bruscas em 

sua trajetória econômica. Para eles a principal dificuldade é a impossibilidade em obter os dois 

efeitos concomitantemente, ou seja, representatividade política, responsabilização 

governamental, capacidade de tomar decisões e de sustentá-las. De modo que torna-se 

obrigatório, em qualquer reforma política, realizar escolhas, quais características maximizar e 

quais minimizar. O problema é que enquanto o país precisa de maior capacidade de tomar 

decisões, em algumas áreas, em outras ele precisa é de sustentar decisões tomadas. Entendem 

o país na encruzilhada do pluralismo, mecanismo que exacerbado começaria a gerar mais custos 

que benefícios. 
 

Utilização das ferramentas de Sistemas de Informação Georreferenciadas 

A fim de respaldar a discussão apresentada, o propósito da utilização das ferramentas de 

Sistemas de Informação Georreferenciadas será comentado. 

Toda uma tradição da ciência política brasileira vem trabalhando com dimensões geoespaciais 

há bastante tempo, destancando-se os trabalhos de Lima Junior (1990), Alkmim dos Reis 

(1991) e Amorim Neto e outros (2011). Nos Estados Unidos, por outro lado, a utilização, nos 

meios acadêmicos norte-americanos, de imagens, mapas, gráficos e outras formas gráficas, 

começou em 1830. E o início se deu assim, acontecimentos científicos foram sendo 

organizados através de ferramentas geoespaciais, representados a partir de simples mapas 

cartográficos. Mas, especificamente  na  ciência  política  americana,  quem  começou  de  modo  
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rudimentar,  por  que manual, mas num trabalho seminal foi Valdimer Orlando Key juntamente 

com Alexander Heard, em 1949, 

“Key is perhaps best known for his seminal work, Southern Politics in 

State in Nation, which explores the ground-level working of southern 

political institution and the role of race in unifying a region he thougt 

would otherwise be cleaved by socioeconomic status, and even radical 

given its pervasive white poverty”, (CHO e GIMPEL, 2012, p.446). 

Key ainda introduziu a ideia do eleitorado votar em “amigos e vizinhos”. 

CHO e GIMPEL (2012) acreditam ser prematuro dizer que a ciência política tem sido 

transformada com tais ferramentas, mas entendem que sua capacidade tem sido 

exponenciada, uma vez que teorias fundacionais vem sendo garantidas, mesmo com o 

descompasso de suas correspondências empíricas. Importante destacar que segundo os autores 

bons mapas tomam tempo e consideram tentativas e erros. 

Para eles o uso potencial das ferramentas GIS é importante para a ciência política por que, acima 

de tudo, tal disciplina é espacial. Países, nações, jurisdições, estados, municípios, distritos, 

condados, congressos, assembleias, câmaras e etc. são circunscrições, fronteiras geográficas. E, 

que, somente por isto puderam representar tanto governos, quanto populações, alocados em 

territórios específicos. O mais interessante é que os indivíduos vêm sendo representados por 

distritos ou pela localidade de sua residência, por se acreditar que as distinções e ou inclusões 

sociais são geograficamente afinadas, na crença que indivíduos desenvolvem identidades, hábitos 

e preferências baseadas nas características das localidades onde vivem. Não é à toa, que nas 

campanhas políticas se procura identificar e reforçar tais características através do manuseio 

das “cartas geográficas” ao se enviar mensagens apropriadas para aquelas áreas mais 

negligenciadas em determinadas dimensões (idem, 2012). 

Mas como já adiantado com a citação de Key, outras dimensões podem tomar a forma 

geográfica, como a história. Precedentes históricos, segundo os autores, acabam embasando as 

características da vizinhança motivos pelos quais é difícil alterar a vida de localidades em 

curtos períodos de tempo. De modo que, admitidos alguns hábitos e qualidades pelos vizinhos, 

um sem-número de forças se encarrega de sustentar as condições locais. Por isto é que a 

geografia tornou-se essencial no entendimento para aplicação de políticas públicas, bem como 

do comportamento político. E é aqui que surge a ideia que sustenta boa parte da ciência política 

e que o presente trabalho procura acompanhar: políticas públicas nunca têm sido relacionadas a 

ações individuais, mas sempre pensadas numa sorte de fenômenos sociais. Portanto, atreladas a 

esta perspectiva as ferramentas GIS corroboram ao se afastarem daquelas teorias que enaltecem 
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as decisões individuais como fator decisivo de acontecimentos. Obtêm-se, portanto, um ganho 

teórico já que ao invés de se considerarem esquemas teóricos que tomam lugar nas ações 

individuais no contexto de suas vizinhanças, o comportamento pode ser comparado, influenciado 

por e observado pela relação de proximidade dos outros (CHO e GIMPEL, 2012). 

 

Conclusão 

Concorda-se aqui que, a questão da reforma política é muito mais complexa do que os 

flashes veiculados nos meios de comunicação e, ao contrário do senso comum, o sistema político 

brasileiro não é de todo disfuncional e nem desastroso, mesmo com os crônicos problemas de 

escândalos, excesso de partidos, elevado custo de campanhas, elevado gasto público, alto 

personalismo e instabilidade ministerial. Portanto, dentre todas as perspectivas apresentadas este 

artigo acompanha estudos que enfatizam a necessidade da redução da excessiva fragmentação 

legislativa, mas que entendem poder manter a representação proporcional, já que tal conjunto 

deve minorar a competição intrapartidária além de sugerir maior transparência no financiamento 

eleitoral, dado o efeito positivo de tais operações em nosso regime representativo. Tudo isto com 

reformas graduais sem a necessidade de grandes movimentações estruturais. A 

operacionalização de uma proposta Lima Junior (Apud, AMORIM NETO, 2011) da redução 

da magnitude eleitoral sem tocar no princípio constitucional da representação proporcional e 

na lista aberta, mantém o princípio da isomorfia entre população e cadeiras, ou seja, torna 

constante a relação dos distritos eleitorais e o número de deputados por eles eleitos, tornando a 

Câmara dos Deputados a Casa do povo. 

Neste artigo, partindo da taxonomia de Barry Ames (Apud CARVALHO, 2003), onde a 

caracterização do comportamento legislativo do parlamentar será adequada a sua base geográfica de 

sustentação buscou-se acompanhar o argumento avaliativo de Nelson Rojas de Carvalho, da 

estratégia eleitoral parlamentar dos deputados federais e aplicar a proposta de Otávio Amorim Neto 

de uma recircunscrição dos distritos eleitorais para a Câmara dos Deputados. Acredita-se que isto 

funcione como forma de incrementar as ferramentas do legislativo no exercício de fiscalização do 

executivo, já que alterar fundamentalmente as características da circunscrição eleitoral, mantendo 

uma homogeneidade socioeconômica nos novos distritos, acaba por reiterar a importância da 

infraestrutura  urbana,  já  que  “vizinhos”  partilham  do  mesmo  ambiente  espacial  (cf  CHO  e 

GIMPEL, 2012). Isto acaba impondo maior disputa produtiva
6  

uma vez que sem subterfúgios 

                                                           
6
 Aquelas disputas produtivas enfatizadas por Santos (2007). 
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geográficos tende-se a exacerbar a insatisfação poliárquica, pois enfatiza as características locais, 

que serão “visíveis” no comparecimento eleitoral. 
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Título: Participação Eleitoral no Brasil: uma análise da eleição de 2012 
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Resumo:  

Este trabalho tem o intuito de investigar se as variáveis comumente destacadas pela 

literatura que tenta explicar as variações da taxa de comparecimento eleitoral no nível agregado são 

úteis para explicar as diferenças dessa taxa entre os municípios brasileiros nas eleições de 2012. 

Para tanto, coletou-se informações sobre as unidades de uma amostra de 177 municípios e realizou-

se uma análise quantitativa com o propósito de identificar a relação entre a variável dependente 

“comparecimento eleitoral em 2012” e treze variáveis independentes de cunho socioeconômico, 

demográfico e político. Contrariando as expectativas, apesar do desempenho geral do modelo 

indicar que seu poder explicativo é satisfatório, apenas quatro das variáveis independentes 

produziram efeitos significativos sobre a taxa de comparecimento eleitoral: Índice de Gini, 

comparecimento em 2008, porcentagem de eleitores com grau de instrução superior completo e 

porcentagem de eleitores com menos de 18 e mais de 69 anos. Os resultados encontrados, no 

entanto, ajudaram a explicar o porquê da taxa de comparecimento eleitoral de 2012 variar tanto 

entre alguns municípios brasileiros. Dessa forma, acredita-se que o presente trabalho tenha dado um 

pequeno passo em direção a um maior entendimento da dinâmica da participação eleitoral no Brasil. 

Palavras-chave: Participação Eleitoral. Eleições no Brasil.  Comparecimento às Urnas. 

 

Participação Eleitoral no Brasil: uma análise da eleição de 2012 

Introdução 

A participação política é peça fundamental para qualquer sistema político que se considere 

democrático. Entre as formas existentes de participação, podem-se distinguir dois grandes tipos: a 

participação eleitoral e a extraeleitoral. Esta última inclui uma grande variedade de atividades, 

como fazer parte de manifestações e protestos políticos. A participação eleitoral, ao contrário, 

parece ser bem mais simples. Esta refere-se somente ao ato de comparecer às urnas no dia da 

eleição. Independente dos motivos e incentivos individuais, o eleitor que decide votar está 

participando eleitoralmente e, em última instância, contribuindo para a formação do resultado 

político mais amplo. 

A participação eleitoral é algo tão comum e primordial para as democracias que talvez 

pareça um tema já demasiadamente trabalhado, do qual nenhuma novidade pode ser dita. Estudar a 
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participação eleitoral em um país onde o voto é compulsório talvez pareça, ainda mais, um esforço 

incapaz de render grandes frutos. Uma pesquisa mais detalhada  da literatura que aborda o tema, no 

entanto, traz uma série de interessantes discussões e lacunas a serem trabalhadas. Uma observação 

atenciosa da realidade empírica também  é capaz de sugerir uma gama de problemas de pesquisa 

relacionados ao assunto. 

Segundo Blais (2007), existem duas perspectivas nas quais a participação eleitoral pode ser 

analisada. Uma seria a análise no nível agregado, na qual foca-se na média do comparecimento para  

compará-la entre diferentes períodos e/ou espaços. A outra possível perspectiva seria no nível do 

indivíduo, na qual o pesquisador está interessado na decisão do eleitor de ir ou não votar. A 

primeira perspectiva é a utilizada nesta análise. O interesse deste trabalho está voltado para 

investigar perguntas como: o comparecimento eleitoral no Brasil variou muito de um município 

para outro na última eleição? Quais variáveis poderiam ajudar a explicar a participação eleitoral no 

Brasil e a sua variação em 2012? 

Em outras palavras, o intuito principal será buscar entender os motivos que fazem com que, 

sob as mesmas regras institucionais, um município brasileiro tenha registrado uma taxa de 

comparecimento às urnas maior ou menor do que outros. Tal tarefa não é nem um pouco simples. 

Para empreendê-la, pretende-se utilizar como base um estudo realizado por Geys (2006), o qual já 

identificou uma série de variáveis comumente utilizadas pelos estudos empíricos sobre o tema. O 

problema de pesquisa se estabelece, desse modo, da seguinte forma: as variáveis comumente 

levantadas pela literatura para explicar as variações da taxa de comparecimento eleitoral no nível 

agregado são úteis para entender as variações dessa mesma taxa entre os municípios brasileiros, 

tendo como pano de fundo as eleições do 1º turno para prefeito de 2012? 

Por fim, vale à pena ressaltar que, além da importância inerente ao tema proposto, visto que 

é impensável uma democracia na qual os elementos da legitimidade e da representatividade não 

estejam presentes em suas instituições políticas,  a discussão torna-se ainda mais relevante no atual 

contexto de declínio das taxas de comparecimento eleitoral ao redor do mundo. Debates sobre a 

reforma eleitoral no Brasil, sobretudo quando referentes à supressão do voto compulsório no país, 

também trazem à tona a vantagem de se entender melhor a dinâmica da participação eleitoral 

brasileira. Este trabalho pretende dar um pequeno passo nesta direção.  

 

Literatura sobre Participação Eleitoral 

Segundo Blais (2010), a maior parte das interpretações que tentam explicar a decisão de uma 

pessoa ir votar gira em torno dos custos e benefícios percebidos por ela, da sua adesão à norma 

segundo a qual um “bom” cidadão deve ir votar, de seu pensamento em termos de grupo ou do fato 
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dessa pessoa ter um “lado” na eleição. Ainda de acordo com esse autor, o modelo da escolha 

racional, elaborado por Downs (1957) e aperfeiçoado por Riker e Ordeshook (1968),  é o de maior 

influência na área. O cidadão optaria por votar somente quando os benefícios decorridos dessa ação 

fossem maiores do que os seus custos. Blais (2010) afirma que esses custos estariam associados, na 

maioria das vezes, com a ida às urnas e com a realização de pesquisas para obtenção de informações 

sobre candidatos e partidos. Tais custos seriam normalmente percebidos como relativamente 

pequenos pela maior parte dos indivíduos. Os benefícios, por sua vez, estariam associados ao 

eventual resultado da eleição. A forte preferência por um partido e não pelo outro em um sistema 

bipartidário, por exemplo, torna o indivíduo propenso a ir votar. Ao contrário, se esse indivíduo não 

percebe diferenças entre um partido e outro, ele estaria propenso a se abster. Quando se aborda a 

questão dos benefícios esperados pelo eleitor, o modelo da escolha racional também trabalha com a 

ideia de o quanto é possível um voto ser decisivo na eleição.  

Geys (2006) faz uma análise e comparação de estudos empíricos sobre o tema. Ele observa 

muitas variáveis socioeconômicas, políticas e institucionais que vêm sendo comumente associadas 

com a participação nas urnas. Interessante perceber que, apesar de seu interesse ser no nível 

agregado, a maioria das variáveis listadas por ele está em harmonia com algum dos quatro tipos de 

interpretações percebidos por Blais (2010) e citados acima.  

Fatores socioeconômicos e demográficos: 

A primeira variável que Geys destaca é o tamanho populacional. De acordo com a teoria da 

escolha racional, essa variável tem um impacto na probabilidade de o voto ser decisivo ou não. A 

hipótese é de que existe uma relação negativa entre tamanho da população e taxa de 

comparecimento às urnas. Assim, quanto maior a população, menor o “valor” do voto e mais difícil 

a possibilidade de um eleitor sozinho mudar o resultado da eleição. Dos estudos empíricos 

investigados por Geys, no entanto, um pouco mais de um em cada três testa essa relação. Nas 

análises que testaram a variável, todavia, o efeito produzido pelo tamanho populacional sobre a taxa 

de comparecimento às urnas é negativo e estatisticamente significante, o que dá suporte à predição 

teórica do modelo da escolha racional. 

 A concentração populacional é outra variável destacada pelo autor. Ela é, segundo ele, 

utilizada frequentemente nos estudos empíricos como uma “proxy” para as diferenças entre as áreas 

urbanas e rurais. A inclusão desta última variável estaria de acordo com a teoria sociológica 

segundo a qual a urbanização conduz a um enfraquecimento de vínculos interpessoais, de estruturas 

sociais primárias e de consenso baseado em normas (HOFFMAN-MARTINOT, 1994 apud GEYS, 

2006; WIRTH, 1938 apud GEYS, 2006). Essa ideia é bastante comum à interpretação segundo a 

qual existe uma espécie de “pressão social” sobre o voto. O ato de votar, entendido pelo cidadão 
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como um dever cívico, estimularia e até constrangeria o indivíduo, que veria sua reputação e 

prestígio social diminutos caso não participasse com suas obrigações de bom cidadão. O argumento 

para o emprego da variável concentração populacional gira em torno, segundo Geys, da 

compreensão de que as cidades seriam mais individualistas por natureza do que as zonas rurais e, 

assim, nelas a “pressão social” para ir votar  seria menor. Há outro motivo para a utilização da 

concentração populacional nesses trabalhos: as eleições podem ser mais personalizadas em áreas 

com menor densidade. 

 O argumento principal levantado é o de que, nessas áreas, as pessoas provavelmente 

conheceriam todos os candidatos e suas propostas. Menor seria o custo de obtenção de informação 

e, conforme a ideia sugerida pelo modelo da escolha racional, maior a probabilidade de o indivíduo 

ir deixar o seu voto. Esse último argumento, no entanto, poderia ser também conveniente à variável 

tamanho da população, e não apenas à concentração populacional. Uma existente interpretação 

mostrada por Blais (2010) que Geys não ressalta, talvez por não ter encontrado em nenhum dos 

estudos empíricos analisados, também pode parecer pertinente à questão tanto da baixa densidade 

quanto do reduzido tamanho populacional. Pode haver, em uma região com tais características, uma 

maior probabilidade de um indivíduo ter um “lado” na eleição visto que, pela lógica, uma pessoa 

nessa região tem mais chances de conhecer e estar inserida no mesmo círculo político ou mesmo 

familiar do candidato. 

A próxima variável ainda entre as socioeconômicas, denominada por Geys de estabilidade 

populacional, é bastante interessante. O autor está se referindo à quantidade de pessoas que 

permanecem numa mesma região por um longo período de tempo. Segundo ele, a perspectiva 

teórica sugere que a estabilidade populacional pode aumentar a taxa de comparecimento às urnas 

por três motivos. Primeiro, membros de uma população estável teriam um maior sentimento de 

identificação entre si e de solidariedade de grupo (HOFFMAN-MARTINOT, 1994 apud GEYS, 

2006; ASHWORTH et al., 2002 apud GEYS, 2006), o que aumentaria a “pressão social” sobre o 

indivíduo e o impeliria a ir votar. Indivíduos residentes em uma mesma área por um longo período 

de tempo, além disso, possuiriam um maior conhecimento sobre questões locais e sobre os 

candidatos, o que diminuiria o custo de informação e aumentaria, segundo o modelo da escolha 

racional, a taxa dos que comparecem à eleição.  

Outra razão para a inclusão desta variável refere-se ao fato de que uma elevada migração 

populacional pode indicar que uma alta taxa de abstenção é um reflexo da existência de eleitores 

com grande possibilidade de irem viver em outro lugar em um futuro próximo. Essas pessoas, 

portanto, não serão afetadas pelas políticas locais e, consequentemente, não desejam participar do 

processo eleitoral. Nos trabalhos empíricos analisados por Geys, os efeitos da estabilidade da 
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população foram estimados pela mobilidade populacional, crescimento populacional ou relação de 

casas próprias. Em sua análise, o autor encontra um resultado empírico positivo e significante entre 

a estabilidade populacional e o comparecimento às urnas, o que está de acordo com a teoria exposta 

por ele.  

Geys (2006) destaca em seguida a questão da homogeneidade populacional. Poucos 

trabalhos que ele analisou, no entanto, investigaram o efeito dessa variável. Dois tipos de opiniões 

diferentes parecem existir sobre o assunto. O autor ressalta que, segundo Cohen (1982) apud Geys 

(2006), a homogeneidade social é um pré-requisito necessário à coesão comunitária, o que 

aumentaria a solidariedade de grupo, a “pressão social” e, consequentemente, a participação 

política. Zimmer’s (1976) apud Geys (2006), propõe que, ao contrário, é a heterogeneidade que 

aumenta o comparecimento às urnas visto que o voto é uma forma de aumentar o poder político de 

determinado grupo em relação às ações do governo. O autor encontra que o resultado da relação 

entre a homogeneidade da população e o comparecimento às urnas, apesar de ter se parecido mais 

com o sugerido por Zimmer’s  (1976), é fraco e não conclusivo.  

Uma última variável socioeconômica lembrada por Geys (2006) diz respeito às taxas 

anteriores de comparecimento às urnas. O autor sugere a ideia do voto visto como um hábito. Um 

indivíduo que participou de eleições passadas, sobretudo quando este consegue perceber a 

contribuição de sua ação para a vitória ou derrota de determinado candidato, teria mais 

probabilidades de repetir essa ação em eleições futuras. Os estudos e testes analisados por Geys 

encontraram um efeito estatisticamente significante para esta última relação. 

Fatores políticos e institucionais: 

Três variáveis políticas destacadas por Geys (2006) são comumente utilizadas nos trabalhos 

acerca da participação eleitoral: competitividade da eleição (proximidade entre os resultados da 

votação dos dois candidatos mais bem votados), gastos com campanhas políticas e fragmentação 

política. A competitividade, segundo Geys (2006), é um importante fator destacado pelo modelo da 

escolha racional, junto com o tamanho da população, como de grande influência na decisão do voto, 

visto que atinge decisivamente a expectativa do indivíduo de afetar o resultado final da eleição. Esta 

variável pode ser mensurada em estudos posteriores à eleição, com base no próprio resultado dela, 

ou estimada antes mesmo da eleição, com base, por exemplo, em pesquisas de opinião e resultados 

de eleições prévias. 

 Os gastos com campanhas também são apontados como responsáveis pelo aumento do 

número de eleitores que vão deixar seu voto. Segundo Geys (2006), no entanto, não são todas as 

campanhas que são percebidas como ampliadoras da participação eleitoral. Algumas propagandas 

negativas, de acordo com ele, poderiam mesmo afastar o eleitor das urnas. É comum, todavia, a 
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associação positiva entre gastos com campanha e taxa de comparecimento às urnas. O autor mostra 

dois argumentos importantes levantados pela literatura. Em primeiro lugar, as campanhas 

aumentam a informação do indivíduo acerca de candidatos e partidos, o que diminui os custos da 

aquisição de informação (DAWSON e ZINSER, 1976 apud GEYS, 2006; CHAPMAN e PALDA, 

1983 apud GEYS, 2006). Outro argumento que apoia o efeito positivo das campanhas sobre a 

participação está relacionado com as campanhas do tipo “ get-out-the-vote”
1
, que apesar de não 

aumentarem o nível de informação sobre candidatos específicos, ampliam o sentimento do “dever 

cívico” de ir votar (COX e MUNGER, 1989 apud GEYS, 2006). Geys atenta para o fato, no 

entanto, de que as diferentes campanhas de diferentes partidos possuem diferentes efeitos.  

A fragmentação política, representada pelo número de partidos que participam da eleição, é 

outra variável política incluída geralmente nos estudos sobre a participação eleitoral. Do ponto de 

vista teórico, não existe consenso sobre qual é o seu efeito sobre a taxa de comparecimento às 

urnas. Geys (2006) mostra que alguns autores argumentam que um maior número de partidos 

enriquece a escolha do eleitor, aumentando a possibilidade de que este se identifique com algum 

partido e, consequentemente, participe nas eleições (SEIDLE e MILLER, 1976 apud GEYS, 2006; 

BLAIS e CARTY, 1990 apud GEYS, 2006; HANSEN, 1994 apud GEYS, 2006). 

 Os argumentos contrários estão relacionados com o fato de que uma grande quantidade de 

partidos torna mais provável a necessidade de formação de coligações, diminuindo assim a 

influência da escolha do eleitor sobre o resultado eleitoral e ainda tornando o sistema político mais 

complicado e mais difícil para a identificação de preferências pelo eleitor. Geys (2006) diz que os 

testes analisados por ele sobre esse efeito são mesmo bastante inconclusivos. O autor observa 

também que as regras eleitorais utilizadas em cada contexto influenciam o efeito do número de 

partidos sobre a taxa de comparecimento às urnas visto que indivíduos que se identificam com um 

partido pequeno possuem mais incentivos para ir votar em um sistema de representação 

proporcional do que em um majoritário.  

  Por fim, o autor examina quatro variáveis institucionais de grande importância na dinâmica 

eleitoral: tipo de sistema eleitoral, voto compulsório, existência de eleições simultâneas e requisitos 

para o registro eleitoral. Geys comenta que um dos principais argumentos apontados pela literatura 

acerca do efeito provocado pela variável sistema eleitoral está relacionado com a ideia de que sob 

um sistema majoritário, devido à grande desproporção entre votos e cadeiras, o indivíduo acredita 

que o seu voto, sobretudo se for para pequenos partidos, não terá importância (JACKMAN, 1987 

apud GEYS, 2006). Outros autores que defendem a existência da mesma relação entre tipos de 

                                                           
1
 “Get out the vote” é um slogan utilizado por campanhas destinadas a aumentar o número de votantes em eleições. 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 68 

sistemas e número de votantes, argumentam, segundo Geys, que é menos provável que um distrito 

seja não competitivo sob um sistema de representação proporcional, o que aumenta os incentivos a 

campanhas eleitorais e, consequentemente,  a participação nas urnas (BLAIS e CARTY, 1990 apud 

GEYS, 2006). 

 Há também, de acordo com Geys, quem apresente a ideia de que os sistemas de 

representação proporcional conduzem a um maior comparecimento às urnas porque estes possuem 

coligações mais poderosas (POWELL, 1980 apud GEYS, 2006). O autor mostra, entretanto, que 

existem argumentos contrários às perspectivas acima citadas. Para alguns autores, os sistemas 

majoritários seriam menos complexos e facilitariam o entendimento do eleitor médio. Os sistemas 

de representação proporcional, além do mais, devido à formação de coligações, tornaria menos 

notória a ligação entre o voto do eleitor e o resultado final da eleição. Assim, o comparecimento às 

urnas seria menor sob esse último tipo de sistema eleitoral. A análise dos estudos empíricos 

realizada por Geys (2006), todavia, fortalece a ideia de que os sistemas proporcionais estão mais 

associados a altas taxas de participação eleitoral. 

A existência de voto compulsório e de requisitos rigorosos para o registro do eleitor são, 

obviamente, variáveis de grande influência nos níveis de participação eleitoral. A hipótese e o 

raciocínio quase evidente de que o voto compulsório aumenta significativamente a taxa de 

comparecimento eleitoral encontram grande suporte nos testes empíricos analisados por Geys. O 

fato do voto ser compulsório acarreta custos para o eleitor que resolve não aparecer no dia da 

eleição. Segundo Geys (2006), além das implicações monetárias da desobediência à lei, o eleitor 

que é apanhado por não votar pode ter também o seu prestígio social reduzido. O autor também 

encontra um forte suporte nos trabalhos empíricos para a hipótese de que os custos provocados por 

rigorosas exigências para o registro do eleitor diminuem as taxas de participação nas urnas. De 

acordo com ele, registro automático, registro no dia da eleição e ausência de testes de alfabetização, 

por exemplo, conduzem a um aumento significante nessas taxas.  

Blais (2010) comenta que, apesar de existirem consistentes evidências de que o voto 

compulsório aumenta o comparecimento às urnas, a literatura pouco sabe sobre as razões pelas 

quais isso ocorre e tampouco sobre o quão informado o cidadão é sobre a natureza das sanções que 

eventualmente recaem sobre ele. 

A última variável a ser destacada aqui é a existência de mais de uma eleição ocorrendo ao 

mesmo tempo. Geys cita algumas das razões pelas quais a incidência de eleições simultâneas é 

positivamente associada com uma maior participação eleitoral. Nessas situações, existiriam mais 

competições, o que aumentaria a probabilidade da mídia prestar atenção em pelo menos uma delas, 

elevando assim os gastos com campanhas (COX e MUNGER, 1989 apud GEYS, 2006) e, 
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consequentemente, ampliando a informação e o conhecimento do eleitor. Além disso,  como o custo 

de ir votar é fixo e independente da quantidade de votos que o eleitor precisará depositar (FILLER e 

KENNY, 1980 apud GEYS, 2006; CARTER, 1984 apud GEYS, 2006), uma eleição adicional 

acabaria tornando esse custo mais distribuído (CARTER, 1984 apud GEYS, 2006). 

Pode-se concluir que muitas variáveis citadas aqui e outras, como por exemplo a diminuição 

da idade de votar de 20 para 18 anos
2
 (Blais, 2010), são trabalhadas pela literatura empírica como 

fatores de evidente influência sobre as taxas de participação eleitoral. Entender o que leva um 

eleitor em potencial a querer ir deixar o seu voto, no entanto, é tarefa nem um pouco simples. 

Muitas variáveis importam e podem ou não estar relacionadas com a sua decisão. De acordo com 

Blais (2010), a literatura também ainda não possui uma boa explicação dos motivos pelos quais a 

taxa de comparecimento às urnas varia tanto de um país para outro. 

Finalmente, não poderia deixar de ser citado aqui o trabalho de Power (2009). Afinal, esse 

autor investigou a participação e o voto compulsório no Brasil. Sua análise tem muitos pontos em 

comum com a que será realizada posteriormente neste trabalho. Power (2009) abarcou as eleições 

parlamentares do Brasil do período de 1986 a 2006. O nível de análise utilizado pelo autor foram os 

estados brasileiros. O intuito principal de seu paper foi o de pesquisar como o voto mandatório 

interage com os preditores tradicionais do voto. Para tal objetivo, o autor se utiliza tanto de 

variáveis classificadas por ele como institucionais, como o Número Efetivo de Partidos e a taxa de 

comparecimento prévio, quanto da variável renda per capita e de variáveis relacionadas à 

compulsoriedade do voto no Brasil: taxa de analfabetismo, eleitores com idades nas quais o voto é 

facultativo, quantidade de trabalhadores nos setores formais e a “taxa de disposição do TRE”
3
. 

Alguns dos resultados de Power sugerem que a natureza do voto voluntário para certos grupos no 

Brasil, como já era esperado, tem um efeito negativo e não trivial no comparecimento eleitoral 

agregado. Um achado intrigante para o autor, no entanto, foi o fato de a taxa de analfabetismo ter 

mostrado um efeito positivo sobre o comparecimento eleitoral.   

 

Participação Eleitoral em 2012: uma análise quantitativa 

O estudo realizado por Geys (2006) e discutido acima fez-se extremamente útil para a 

análise aqui empreendida. Como visto anteriormente, esse autor fez uma meta-análise dos trabalhos 

empíricos acerca da participação eleitoral que utilizaram dados no nível agregado. Foram então 

analisados oitenta e três estudos que possuíam o comparecimento às urnas como variável 

                                                           
2
 Segundo Blais (2010), o cidadão jovem é muito menos propenso a ir votar.  

3
 Essa foi uma taxa calculada por Power (2009) para tentar medir a eficiência judicial do Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE) de cada estado brasileiro. Para tanto, o autor calculou os casos resolvidos como uma porcentagem dos casos 
levados ao TRE. 
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dependente (os estudos tinham como nível de análise o distrito, município, estado ou país). Na 

investigação do efeito de possíveis fatores que estejam relacionados com a taxa de comparecimento, 

Geys (2006) aponta uma série de variáveis independentes que vêm sendo levantadas pela literatura 

sobre o assunto. Grande parte dessas variáveis foi testada na presente pesquisa para investigar a 

relação entre participação eleitoral e características socioeconômicas, demográficas e políticas dos 

municípios brasileiros na eleição para prefeito de 2012. Importante informar que esta análise irá 

abordar apenas o 1º turno das eleições de 2012 para prefeito. Aqui, sempre que se fala em eleições e 

comparecimento eleitoral em 2012, faz-se menção a esse turno e cargo específico.  

Como dito anteriormente, é empiricamente conhecido que a instituição do voto compulsório 

tem uma grande influência sobre o resultado do comparecimento eleitoral. A partir de uma lógica 

bastante simples, todavia, é de se esperar que a existência de uma lei que obrigue o cidadão a ir 

votar acabe por homogeneizar a taxa de participação. Dado que um país torna o voto mandatório e 

impõe sanções para os eleitores faltosos, por mais que o governo não exija rigorosamente que a lei 

seja cumprida e/ou que algum cidadão possa querer ir contra as normas de seu país, faz sentido 

pensar que a existência de tal instituição torna a taxa de comparecimento eleitoral bem mais 

previsível. Em outras palavras, poderia se pensar que um país possui uma tão poderosa força para 

obrigar o cidadão a ir votar que qualquer outro fator, seja político, demográfico ou socioeconômico, 

não pesa na decisão do indivíduo e, portanto, na variação das taxas de comparecimento. 

Independente por exemplo de sua condição econômica ou de sua vontade de agir em acordo com 

sua percepção de dever cívico, todos os cidadãos em diferentes situações e com características 

distintas, seriam movidos principalmente por um alto incentivo: a obrigatoriedade do voto. 

Obviamente, este exemplo é uma abstração da realidade. Passando para um nível de análise 

agregado, no entanto, pode-se pensar que a existência do voto compulsório no Brasil, por exemplo, 

suavize o efeito de outros fatores sobre a taxa de participação eleitoral. 

A pretensão desse trabalho, no entanto, é investigar o peso relativo de algumas variáveis 

independentes na taxa de comparecimento eleitoral. Apesar de o voto no Brasil ser mandatório, essa 

taxa varia de um município para outro. Nas eleições de 2012, como mostra a tabela 1, o desvio 

padrão calculado foi de 5,44%. A média da taxa de comparecimento de todos os municípios 

brasileiros
4
 foi 86,18% . A eleição teve como mediana a taxa de 86,19%; e os valores mínimo e 

máximo registrados foram 62,54% e 98,83%. 

  

                                                           
4
 Exceto Brasília e Fernando de Noronha que, apesar de municípios brasileiros, não possuem eleições  para prefeito. 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 71 

Tabela 1 - Descrição do comparecimento às Eleições (1º turno) para prefeito - Brasil – 2012 

Medidas Valor (%) 

 

Medidas Valor (%) 

Média 86,18 

 

Máximo 98,83 

Desvio padrão 5,44 

 

Mínimo 62,54 

Mediana 86,19 

 

    

Fonte: calculado pela autora com base em dados do TSE. 

          Embora a taxa de comparecimento, de fato, tenha variado pouco entre os municípios 

brasileiros, como mostra o cálculo do desvio padrão, a relativamente grande diferença entre as taxas 

de participação de vários desses municípios, e mesmo a pouca variação, trazem à tona uma 

interessante questão que merece ser explorada. Quais variáveis seriam úteis para explicar as 

diferenças em termos de comparecimento eleitoral entre municípios que possuem exatamente as 

mesmas instituições? Quais variáveis têm relação com o fato de a mesma eleição registrar uma taxa 

de 98,83% em determinado lugar, enquanto em outro uma de apenas 62,54%? Este trabalho, tendo 

em vista o voto compulsório no Brasil e o mesmo contexto institucional existente em todos os seus 

municípios, possui o seguinte problema de pesquisa: as variáveis comumente levantadas pela 

literatura para explicar as variações em termos de taxa de comparecimento eleitoral no nível 

agregado são úteis para entender as variações dessa mesma taxa entre os municípios brasileiros, 

tendo como pano de fundo as eleições do 1º turno para prefeito de 2012?  O nível de análise dessa 

pesquisa é, portanto, o município. 

Faz-se bastante importante, sobretudo nessa pesquisa, deixar explícito qual é o nível de 

análise aqui trabalhado. Embora claramente a análise tenha coletado dados referentes a municípios e 

tirado conclusões sobre municípios, não cometendo assim nenhuma falácia individualista tampouco 

uma ecológica
5
, algumas vezes foram feitas referências a explicações e teorias no nível do 

indivíduo. O próprio Geys (2006), principal autor utilizado na precedente revisão da literatura, faz 

bastante referência a teorias sobre o comportamento individual. O autor comenta que, apesar de sua 

meta-análise abarcar apenas trabalhos que abordam a participação eleitoral em nível agregado, ele 

irá ocasionalmente fazer referências a estudos no nível individual para ilustrar se seus achados são 

compatíveis com outros níveis de análise.  Isso porque uma teoria sobre a participação eleitoral 

possui implicações em vários níveis.  

A presente pesquisa esteve interessada no nível de análise agregado. Algumas comparações 

entre os resultados encontrados e o que as teorias sobre o comportamento individual dizem, no 

entanto, serão feitas. Mais uma vez, dada a questão de pesquisa deste trabalho, o objeto da coleta de 

                                                           
5
 De acordo com Landman (2003), em Política Comparada, a falácia individualista e a falácia ecológica são dois 

problemas que ocorrem quando são tiradas inferências sobre um nível de análise usando evidências de outro.  
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dados foram os municípios brasileiros. O interesse não esteve voltado para o eleitor, por meio, por 

exemplo, da análise de eventuais surveys que contivessem suas percepções acerca das eleições de 

2012. Como ficará claro no próximo tópico, as variáveis trabalhadas estão relacionadas a 

características socioeconômicas, demográficas e políticas dos municípios. Em síntese, o debate 

proposto faz parte da literatura que trata das variações das taxas de participação eleitoral entre 

países, e não daquela que discute os motivos pelos quais o eleitor em potencial decide ir deixar o 

seu voto. 

 

A Variável Dependente: comparecimento eleitoral em 2012 

A variável dependente neste trabalho é a taxa de comparecimento eleitoral em 2012 nos 

municípios brasileiros. A variável foi calculada como a porcentagem dos eleitores que 

compareceram do total dos que estavam aptos a votar em cada município. Tais dados estão 

disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

 

As Variáveis Independentes 

Conforme cita Blais (2010), a literatura interessada nas variações da participação eleitoral 

entre os países tem focado principalmente no impacto de diversas variáveis institucionais, tais como 

sistema eleitoral, existência de leis sobre o voto compulsório e idade de votar. Como este trabalho 

pretende analisar as variações da participação entre municípios que estão regidos pelos mesmos 

tipos de instituições, as variáveis independentes aqui trabalhadas são sobretudo de ordem 

socioeconômica, demográfica e política. A ideia levantada, como dito anteriormente, é a de 

justamente saber se faz sentido ou não, a despeito das mesmas regras institucionais existentes, 

pensar que esses três outros tipos de variáveis também têm peso na explicação sobre as variações 

percebidas entre os municípios. 

Para tanto, serão utilizadas algumas variáveis independentes. A maior parte delas foram 

escolhidas por terem sido encontradas nos oitenta e três estudos sobre o tema analisados por Geys. 

Melhor dizendo, todas as variáveis apontadas por Geys, com exceção das institucionais e de uma 

relacionada à homogeneidade étnica, foram aqui testadas. Esta última exclusão foi feita a partir da 

não percepção de conflitos propriamente étnicos no Brasil. Além das variáveis de Geys (2006), 

foram incluídas outras derivadas da leitura de Power (2009) e uma relativa ao sexo dos eleitores. 

Duas das variáveis incluídas, porcentagem de eleitores analfabetos e porcentagem de eleitores com 

idades nas quais o voto é facultativo, abarcam as diferenças legais acerca da compulsoriedade do 

voto no país.  Abaixo está um quadro com todas as variáveis independentes testadas no presente 

modelo. 
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Quadro 1 - Variáveis Independentes 

Variáveis socioeconômicas e demográficas 

Tamanho da população  

Concentração populacional (densidade demográfica) 

Estabilidade populacional (migração) 

Homogeneidade populacional relativa à renda (Índice de Gini 2003) 

Comparecimento eleitoral prévio (2008) 

Renda (PIB per capita)  

Porcentagem de eleitores analfabetos 

Porcentagem de eleitores do sexo feminino 

Porcentagem de eleitores com grau de instrução superior 

Porcentagem de eleitores com idades nas quais o voto é facultativo (eleitores com menos de 18 anos e eleitores com 

mais de 69 anos) 

Variáveis políticas 

Número Efetivo de Partidos (calculado com o número de votos obtidos por cada candidato a prefeito) 

Gastos com campanhas (prestação final de despesas de comitês, partidos e candidatos disponibilizada no site do TSE)  

Competitividade da eleição (diferença em votos entre o 1º e 2º candidatos mais bem  

votados para prefeito)  

 

Dados e Métodos 

Para avaliar o quanto cada uma das variáveis independentes acima citadas está relacionada 

com as taxas de comparecimento eleitoral no Brasil, foi selecionada uma amostra representativa 

com 177 municípios. Chegou-se a esse número com o cálculo do tamanho da amostra baseado no 

desvio padrão da variável dependente. Para também tentar abarcar a variação das variáveis 

independentes, no entanto, ampliou-se em 20% o tamanho da amostra, chegando assim ao número 

acima citado
6
.  A seleção da amostra foi aleatória mas estratificada por classes de tamanho 

populacional
7
.  

A proposta deste trabalho, dessa forma, foi uma análise quantitativa de dados agregados 

coletados com referência aos vários municípios da amostra. Foi feito um teste de regressão linear 

múltipla para identificar o peso relativo de cada variável independente na explicação do 

comparecimento eleitoral em 2012. Todos os dados utilizados nessa análise foram coletados no site 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

No próximo tópico, a operacionalização de cada uma das variáveis será melhor explicada. 

 

                                                           
6
Gostaria de agradecer ao professor Ricardo Borges por esta sugestão.  

7
Esta classificação foi realizada pelo IBGE.  
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Análise e Resultados 

As tabelas abaixo trazem os resultados da análise quantitativa. Sete das treze variáveis 

independentes apresentaram significância estatística. 

Tabela 2 - Correlação com as Variáveis Políticas 

Variáveis políticas Comparecimento 2012 

Diferença de votos entre o 1º e 2º candidatos mais bem votados -0,141 

Significância 

 N 

0,061 

177 

Gastos com campanha de partidos, candidatos e comitês   

Significância 

 N 

-0,084 

0,267 

177 

Número Efetivo de Partidos (votos) 

Significância 

 N 

-0,157* 

0,038 

176 

Fonte: calculado pela autora com base em dados do TSE. 

*. Correlação é significante no nível 0.05 (2-tailed). 
 

Tabela 3 - Correlação com as variáveis socioeconômicas e demográficas 

Variáveis socioeconômicas e demográficas Comparecimento 2012 

PIB per Capita 2009 0,197** 

Significância 0,009 

 N 177 

Índice de Gini em 2010 -0,381** 

Significância 0 

 N 174 

População estimada em 2011 -0,136 

Significância 0,072 

 N 177 

Densidade Demográfica em 2010 -0,093 

Significância 0,22 

 N 177 

Comparecimento 2008 0,815** 

Significância 0 

 N 177 

Pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município 

em 31/07/2005 
-0,135 

Significância 0,073 

 N 177 

% de eleitores do sexo feminino -0,202** 

Significância 0,007 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 75 

N 177 

% de eleitores com grau de instrução superior completo 0,221** 

Significância 0,003 

 N 177 

% de eleitores analfabetos -0,361** 

Significância 0 

 N 177 

% de eleitores com menos de 18 e mais de 69 anos -0,124 

Significância 0,101 

 N 177 

Fonte: calculado pela autora com base em dados do IBGE e do TSE. 

**. Correlação é significante no nível 0.01 (2-tailed). 
 

*. Correlação é significante no nível 0.05 (2-tailed). 
 

A análise bivariada, como mostrada acima, indicou que as variáveis Número Efetivo de 

Partidos, PIB per capita, Índice de Gini, comparecimento prévio, porcentagem de eleitores do sexo 

feminino, porcentagem de eleitores com grau de instrução superior completo e porcentagem de 

eleitores analfabetos estão significantemente correlacionadas com a variável dependente. Estes 

resultados sugerem que tais características dos municípios estão associadas às taxas de 

comparecimento eleitoral registradas em 2012. 

Entre essas sete variáveis, no entanto, apenas uma está fortemente correlacionada com o 

comparecimento em 2012. Esta é justamente a referente ao comparecimento em 2008. A forte 

correlação positiva entre o comparecimento eleitoral em 2008 e o em 2012 está em harmonia com a 

teoria do comportamento individual segundo a qual pessoas que votaram em uma eleição têm mais 

probabilidade de repetir a ação em eleições futuras. Segundo Geys (2006), essa probabilidade seria 

ainda maior quando o comportamento do indivíduo é reforçado pelo resultado de sua ação, com a 

vitória de seu candidato favorito. De acordo com o autor, o elemento hábito implica que o 

comparecimento eleitoral presente poderia, em certa medida, ser explicado pelo comparecimento 

eleitoral anterior. Ainda conforme Geys (2006), alguns trabalhos recentes no nível do indivíduo têm 

apoiado esta ideia. Além disso, ela estaria na base do modelo teórico de comparecimento eleitoral 

que se baseia no conceito psicológico de aprendizado “adaptativo” e “reforço”. 

Segundo Geys (2006) e Blais (2010), não existe consenso na literatura teórica quanto ao 

efeito do número de partidos sobre a taxa de participação eleitoral. Uma argumento no nível do 

indivíduo, como já mostrado na revisão de literatura, postula a ideia de que uma maior quantidade 

de partidos enriquece a possibilidade de identificação do eleitor com dada política ou candidato. Por 

outro lado, a maior quantidade de partidos poderia tornar o sistema mais complicado, dificultado 

dessa forma a escolha do eleitor. Os resultados encontrados no presente trabalho para tal variável 
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parecem estar mais a favor deste último argumento. Em outras palavras, a análise quantitativa 

encontrou uma relação negativa e estatisticamente significante entre Número Efetivo de Partidos e 

comparecimento eleitoral em 2012. Sendo assim, o sinal negativo nos direciona a uma interpretação 

mais em harmonia com a teoria segundo a qual quanto maior o número de partidos numa eleição, 

menor o comparecimento eleitoral. Todavia, como pode-se ver, a correlação encontrada aqui não foi 

forte. A presente conclusão, portanto, é de que existe uma correlação estatisticamente significativa, 

embora fraca, entre essa variável independente e a variável dependente. Interessante notar que este 

resultado está de acordo com evidências empíricas citadas por Blais (2007), as quais já haviam 

encontrado que o comparecimento eleitoral diminui quando o número de partidos aumenta. De 

acordo com Blais (2007), no entanto, a literatura, não obstante as várias interpretações existentes, 

ainda não oferece uma explicação sistemática acerca desse intrigante achado empírico. 

Consoante Geys (2006), também existem argumentos divergentes quanto ao efeito da 

desigualdade social sobre o comparecimento eleitoral. Aqui, a desigualdade socioeconômica, 

operacionalizada pela variável Índice de Gini, sugere que quanto mais desigual economicamente 

certo município for, menor será a sua taxa de participação política nas urnas. O coeficiente de 

correlação encontrado para esse caso, mesmo mais forte que o do Número Efetivo de Partidos, 

também não pode ser considerado alto, embora também seja estatisticamente significante.  Este 

resultado está de acordo com  o argumento de Cohen (1982) apud Geys (2006) segundo o qual a 

homogeneidade social seria um pré-requisito para a coesão da comunidade, aumentando a 

solidariedade de grupo e a participação política. 

 As variáveis PIB per capita, porcentagem de eleitores do sexo feminino, porcentagem de 

eleitores com grau de instrução superior completo e porcentagem de eleitores analfabetos não 

foram trabalhadas na meta-análise de Geys. Os achados da presente análise quantitativa, no entanto, 

como dito mais acima, sugerem que no Brasil tais variáveis também estão associadas às taxas de 

participação eleitoral de 2012. De acordo com os resultados, quanto maior o PIB per capita do 

município, maior foi a taxa de comparecimento registrada em 2012
8
. Da mesma forma, essa taxa 

esteve positivamente correlacionada com a porcentagem de eleitores com grau de instrução superior 

completo. Ao contrário, quanto maior a porcentagem de eleitores do sexo feminino e quanto maior 

a porcentagem de eleitores analfabetos, menor a taxa de comparecimento eleitoral registrada nos 

municípios. Mais uma vez, a correlação encontrada não foi forte. 

                                                           
8
 Blais (2007) mostra que alguns estudos têm confirmado a hipótese de que o comparecimento eleitoral tenderia a ser 

maior em sociedades economicamente avançadas. O efeito da renda sobre a participação eleitoral, no entanto, só 
seria encontrado quando comparados os países pobres com outros países, sendo estes muito ou pouco ricos (BLAIS e 
DOBRZYNSKA, 1998 apud BLAIS, 2007). 
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Para verificar se as relações detectadas sobrevivem quando controladas por outras variáveis, 

foi feito um teste de regressão linear multivaria. Os resultados do modelo indicam que apenas 
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Quadro 2 - Modelo de Regressão Linear Multivariada 

a. Predictors: (Constant), % de eleitores com menos de 18 e mais de 69 anos, 

Comparecimento2008, Gastos com campanha "finais" de Partidos, Candidatos e Comitês, 

Número Efetivo de Partidos (votos), % de eleitores do sexo feminino, PIB per Capita 2009, 

Índice de Gini, % de eleitores analfabetos, % de eleitores com grau de instrução superior 

completo, Diferença de votos entre o 1º e 2º candidatos mais bem votados, Densidade 

Demográfica em 2010, Pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município em 

31/07/2005, População estimada em 2011. 

  Coefficients(a)  

Model 
Unstandardized 

Coefficients B 
Std. Error 

Standardized Coefficients 

Beta 
t Sig. 

1 (Constant) 39,852 10,295 
 

3,871 0 

 
PIB per Capita 2009 -4,22E-05 0 -0,062 -1,066 0,288 

 
Índice de Gini -20,292 7,847 -0,124 -2,586 0,011 

 
População estimada em 2011 -1,79E-06 0 -0,064 -0,193 0,847 

 
Densidade Demográfica em 2010 0 0,001 0,053 0,619 0,537 

 
Comparecimento2008 0,724 0,051 0,721 14,099 0,00 

 

Pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município 

em  31/07/2005 
-7,11E-05 0 -0,152 -1,248 0,2

14
 

 
Diferença de votos entre o 1º e 2º candidatos mais bem votados 9,57E-06 0 0,028 0,214 0,83 

 
Gastos com campanha "finais" de Partidos, Candidatos e Comitês 2,03E-08 0 0,023 0,117 0,907 

 
Número Efetivo de Partidos (votos) -0,828 0,477 -0,08 -1,736 0,085 

 
% de eleitores do sexo feminino -0,127 0,139 -0,045 -0,917 0,361 

 
% de eleitores com grau de instrução superior completo 1,022 0,19 0,303 5,373 0 

 
% de eleitores analfabetos 0,009 0,052 0,01 0,178 0,859 

 
% de eleitores com menos de 18 e mais de 69 anos -0,288 0,123 -0,113 -2,336 0,021 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,862 0,743 0,722 2,851 

a. Dependent Variable: Comparecimento em 2012 
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quatro das variáveis produzem efeitos significativos sobre a taxa de comparecimento: Índice de 

Gini, comparecimento em 2008, porcentagem de eleitores com grau de instrução superior completo 

e porcentagem de eleitores com menos de 18 e mais de 69 anos. O sinal do coeficiente dessas duas 

primeiras variáveis está de acordo com o previsto por algumas teorias do comportamento 

individual, como mostrado por Geys (2006) e citado mais acima. O sinal negativo do coeficiente da 

variável porcentagem de eleitores com menos de 18 e mais de 69 anos pode ser explicado pelo fato 

de ser esta justamente a faixa etária na qual o voto no Brasil é facultativo. A variável porcentagem 

de eleitores com grau de instrução superior completo apresentou o sinal do coeficiente positivo. Isto 

sugere que o comparecimento eleitoral em 2012 foi maior nos municípios que possuíam uma maior 

porcentagem de eleitores com instrução superior, o que está em conformidade com a ideia segundo 

a qual um eleitor  instruído é menos apático politicamente, ou pelo menos eleitoralmente.  

Aqueles coeficientes que não resultaram significativos na regressão indicam que tamanho 

populacional, densidade demográfica, estabilidade populacional (migração), PIB  per capita, 

porcentagem de eleitores analfabetos, porcentagem de eleitores do sexo feminino, Número Efetivo 

de Partidos, gastos com campanha e diferenças em votos entre o 1º e o 2º candidato mais bem 

votados não contribuem para explicar a variação da taxa de comparecimento eleitoral entre os 

municípios brasileiros em 2012, contrariando assim as expectativas. Apesar de serem consideradas 

importantes pela literatura, tais variáveis não parecem afetar os resultados no Brasil. 

 É necessário, no entanto, fazer uma ressalva para a variável gastos com campanha. Além 

dos dados utilizados aqui serem relativos às despesas declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), o que pode não ser uma boa medida para representar o quanto de fato foi gasto numa 

eleição, muitos candidatos, partidos e comitês não cumpriram com a obrigação legal de prestar 

contas da campanha. Para alguns municípios, não existem dados no TSE e/ou os dados se referem a 

muito poucos candidatos e partidos existentes no município. Dessa forma, os dados utilizados aqui, 

embora os únicos disponíveis, talvez não sejam suficientes para testar a relação entre gastos com 

campanha e comparecimento eleitoral.  

 A variável que talvez tenha causado maior surpresa foi a referente aos analfabetos. Como o 

voto no Brasil é voluntário para esse grupo, esperava-se que os municípios com maior porcentagem 

de eleitores analfabetos tivessem registrado uma menor taxa de comparecimento eleitoral, o que, de 

acordo com o modelo, não ocorreu. 

Interessante ressaltar que de todas as variáveis apontadas por Geys (2006) e testadas no 

presente modelo apenas duas sobreviveram ao teste de regressão linear: a homogeneidade 

populacional referente à renda e o comparecimento prévio. 
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O desempenho geral do modelo, medido pelo R
2
 (0,743), indica que seu poder explicativo é 

satisfatório. Em outras palavras, este conjunto de variáveis reúne uma parte considerável dos fatores 

que afetaram a variação da taxa de comparecimento eleitoral nos municípios brasileiros em 2012. 

 

Considerações Finais 

 Pretendeu-se neste trabalho fazer uma discussão acerca da variação da participação eleitoral 

entre os municípios brasileiros. A investigação esteve inspirada sobretudo no trabalho de Geys 

(2006) visto que este autor já havia identificado as mais importantes variáveis trabalhadas pela 

literatura discutindo-as à luz das teorias do comportamento individual relacionadas. Entre as 

variáveis socioeconômicas, políticas e institucionais, estas últimas não seriam contempladas na 

análise quantitativa uma vez que correspondem a características que não mudam de um município 

para outro no Brasil.   

 Sendo assim, foi testada a relação do comparecimento eleitoral em 2012 com as seguintes 

variáveis: tamanho populacional, densidade demográfica, estabilidade populacional (migração), 

PIB  per capita, porcentagem de eleitores analfabetos, porcentagem de eleitores do sexo feminino, 

Número Efetivo de Partidos, gastos com campanha, diferenças em votos entre o 1º e o 2º candidato 

mais bem votados, Índice de Gini, comparecimento em 2008, porcentagem de eleitores com grau de 

instrução superior completo e porcentagem de eleitores com menos de 18 e mais de 69 anos. Em 

certa medida contrariando a hipótese de que as variáveis comumente trabalhadas pela literatura 

poderiam ser bastante úteis para entender a variação da taxa de participação no Brasil em 2012, 

apenas as quatro últimas acima citadas sobreviveram ao teste de regressão. Entre elas, apenas o 

Índice de Gini e a taxa de comparecimento prévio fazem parte do quadro de variáveis encontradas 

na meta-análise de Geys (2006).  

 O comparecimento eleitoral em 2008 foi a variável que mostrou a mais forte correlação com 

a variável dependente, sobreviveu ao teste de regressão e, entre as variáveis investigadas, seria a 

que mais explicaria o comparecimento em 2012. Como já discutido anteriormente, Geys (2006) 

mostra que existem teorias que trabalham com a ideia do elemento hábito como sendo importante 

no entendimento da participação eleitoral. Esteve fora do escopo deste trabalho almejar traçar uma 

explicação mais aprofundada sobre os motivos que fazem com que um eleitor que vota ou se abstém 

em dada eleição esteja mais propenso a repetir essa ação em eleições futuras. Esta tarefa é 

demasiadamente complexa e está inserida em um outro nível de análise. Igualmente complexa seria 

uma explicação mais detalhada sobre as razões por trás das quais as quatro variáveis encontradas na 

análise explicariam as variações registradas em 2012. O fato é que o Índice de Gini, a porcentagem 

de eleitores com grau de instrução superior completo, a porcentagem de eleitores com idades nas 
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quais o voto é facultativo e o comparecimento eleitoral de 2008 ajudaram a explicar o porquê de a 

taxa de comparecimento de 2012 variar tanto entre alguns municípios. Uma discussão sobre os 

motivos de a taxa de participação eleitoral prévia servir para explicar a taxa de 2012 parece uma 

tarefa bem mais difícil. 

 Por último, como se acredita que grande parte das possíveis características socioeconômicas, 

demográficas e políticas dos municípios foram testadas no modelo e a maioria delas não mostrou 

possuir forte relação com a participação eleitoral, restam algumas poucas conclusões. É certo que o 

comparecimento prévio prediz considerável parte do comparecimento eleitoral em 2012. Mas o que 

será que explica o comparecimento prévio? Longe de tentar esgotar o problema de pesquisa aqui 

proposto, os resultados realmente parecem criar novas questões a serem resolvidas. Se o 

comparecimento prévio já estava sendo controlado pelas variáveis políticas, demográficas e 

socioeconômicas, uma conclusão sugestiva é a de que existem outras variáveis, talvez de cunho 

cultural e histórico, que possam também estar relacionadas tanto com a explicação da participação 

eleitoral em si quanto com  a do comportamento do eleitor que repete o ato de votar em eleições 

futuras. Como as instituições não variam de um município para outro, esse debate torna-se ainda 

mais complexo. De fato, o que poderia ter incentivado tal comportamento em certos municípios e 

não em outros? Tais discussões, sem dúvida alguma, fogem ao objetivo deste trabalho e só 

poderiam ser investigadas por meio de outro tipo de desenho de pesquisa e de outros métodos 

científicos.   
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Resumo 

 

A Lei da Ficha Limpa tornou-se assunto recorrente no Brasil desde 2008 e, tem mobilizado 

e impactado o cenário eleitoral brasileiro. Isso não se dá apenas por tratar de uma nova Lei, mas 

por abranger a dimensão política, o processo eleitoral e, fato importante, por essa situação de 

mudança ter sido fruto de um Projeto de Lei de Iniciativa popular. Transformada na Lei 

Complementar 135/2010 após a sua aprovação no Congresso Nacional, em 2010, a lei torna 

inelegível por oito anos um candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a 

cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado (com mais de um juiz), mesmo que 

ainda exista a possibilidade de recursos. Sua aplicabilidade para as eleições municipais de 2012 

foi decidida em julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2012. 

A partir desta consideração, este artigo pretende analisar, de forma exploratória, a aplicação 

da Lei do Ficha Limpa nas eleições municipais de 2012. Para isso, serão utilizadas informações 

disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a situação dos candidatos que 

concorreram às eleições municipais, mas que sofreram processos de inegibilidade por não 

preencheram as exigências da Lei e tiveram suas candidaturas cassadas de acordo com os 

dispositivos da Lei Complementar 135/2010. 

Palavras-chave: Eleições Municipais, Lei da Ficha Limpa, 

Accountability 
 

1- INTRODUÇÃO 
 

A Lei da Ficha Limpa tornou-se assunto recorrente no Brasil desde 2008 e, tem 

mobilizado a sociedade brasileira e impactado o cenário eleitoral brasileiro. Isso não se dá apenas 

por tratar de uma nova Lei, mas por abranger a dimensão política, o processo eleitoral e, fato 

importante, por essa situação de mudança ter sido fruto de um Projeto de Lei de Iniciativa 

popular
4 

que contou com apoio de mais de 1,3 milhão de signatários
5 

em todo o país. 

A proposta recebida na Câmara dos Deputados em 29 de Setembro de 2009 foi apreciada 

e aprovada pelo Congresso Nacional, em 2010, e foi sancionada pelo Presidente Luís Inácio Lula 

da Silva sob a forma da Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, com vigência prevista 

para a data de sua publicação no Diário Oficial (07 de Junho de 2010), ou seja, sem Vacatio Legis. 

                                                           
1
 Versão preliminar. Favor não citar sem a consulta e/ou autorização dos autores do trabalho. 

2
 Email: isadoraemiliano@hotmail.com 

3
 Email: luhist@gmail.com 

4
 Esta iniciativa popular só foi possível por meio da Constituição Federal de 1988, que possibilitou, por meio de seu 

artigo 61, parágrafo 2, a participação da sociedade civil na proposição de projetos de lei 
5
 A principal entidade que encabeçou o processo de coleta de assinaturas foi o Movimento de Combate a Corrupção 

Eleitoral (MCCE). 

mailto:isadoraemiliano@hotmail.com
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Neste caso, a decisão já valeria para as eleições de 2010, entretanto, sua 

aplicabilidade passou a ser questionada por apresentar conflito com o art. 16 da Constituição 

Federal na qual se define que quaisquer alterações na Legislação Eleitoral só vigorarão após 

um ano de sua publicação. Instaurou-se um clima de discordância e contestações quanto à sua 

aplicabilidade que ocasionaram a apresentação de diversos recursos junto a Justiça eleitoral. 

Várias rodadas de discussões e análises foram realizadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 

2010 e 2011, mas a decisão final ocorreu apenas em fevereiro de 2012, quando decidiram que a lei 

passaria a valer para as eleições municipais de 2012. 

Este artigo surge a partir deste contexto, ou seja, da aplicabilidade da Lei nas 

eleições municipais de 2012. Pretende-se, de forma geral, analisar se e como esta lei influenciou o 

resultado das eleições municipais no Brasil. Busca-se discorrer sobre a Lei do Ficha Limpa e 

compreender sua aplicação da Lei do Ficha limpa a partir do resultado eleitoral nas eleições 

municipais de 2012. 

Serão analisados os resultados eleitorais para as diferentes unidades federativas 

brasileiras. Para isso, utilizaram-se as informações disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) e nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) sobre a situação dos candidatos que 

concorreram às eleições municipais, com atenção para os candidatos que obtiveram a maior 

votação em cada município, de modo a verificar se preencheram as condições de elegibilidade 

ou tiveram a eleição impugnada conforme os dispositivos da Lei Complementar 135/2010, de 

modo a resultar na necessidade de realização de novas eleições. 

Este artigo não tem a pretensão de esgotar o tema ou apresentar análises sofisticadas, 

entretanto, por estar na fase exploratória, fornece elementos analíticos e informações de 

natureza empírica importantes para a continuidade da investigação e de novos trabalhos sobre o 

tema. 

Na segunda parte do texto será apresentada uma análise da Lei da Ficha Limpa sob a 

égide da judicialização da política nos vista a compreender melhor as controvérsias e dissensos 

quanto à sua aplicabilidade no mesmo ano no qual foi aprovada pelo Congresso Nacional. A 

terceira seção faz uma análise da Lei do Ficha Limpa, fruto de uma iniciativa popular e como 

mecanismo de controle por fornecer à democracia brasileira ganhos de accountabillity. A quarta 

seção é dedicada a analisar a Lei, as alterações na lei de inelegibilidade e sua importância para 

o processo eleitoral brasileiro. Em seguida serão apresentados dados sobre o perfil dos 

candidatos que disputaram as eleições  em  2012,  mas  tiveram  suas  candidaturas  cassadas  por  

não  cumprirem  as  exigências previstas na Lei do Ficha Limpa, bem como os tipos de crimes 

eleitorais que lhes foram imputados. Por fim, seguem as considerações finais. 
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2- A LEI DA FICHA LIMPA E O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO 

POLÍTICA 
 

A definição jurídica para a aplicação da Lei do Ficha Limpa nas eleições de 2012 reflete 

um processo de Judicialização, tema que tem merecido destaque no Brasil. Desde a 

promulgação da Constituição de 1988, o Poder Judiciário passou a ocupar um espaço cada vez 

maior na vida politica brasileira, seja no processo de formulação e implementação de politicas 

públicas, seja na delimitação das atribuições dos demais poderes do Estado. 

Como bem destaca Falcão & Oliveira (2012), o papel do Judiciário tem crescido também 

na definição e implementação das regras da competição politico-eleitoral de tal forma que: 

“Não e difícil encontrar no Brasil decisões dos tribunais superiores 

que demonstram este crescente papel do Judiciário na esfera eleitoral, 

não apenas interpretando como alterando as regras da competição 

politica. Temos, por exemplo, importantes decisões judiciais em 

relação a temas como clausula de barreira, fidelidade partidária, 

coligações eleitorais, numero de representantes para câmaras municipais 

e estaduais. E, mais recentemente, o conflito entre o Supremo e o 

Congresso sobre os critérios legais para a posse de suplentes. Um 

conflito no fundo sobre quem detém a palavra final sobre regras da 

competição politica”. (2012 p 341-342) 

 

CHAIA, CHAGAS & FERNANDES destacam dois principais focos para os quais tem-se 

direcionado o debate que busca compreender as razões que levaram aquele Tribunal a 

desempenhar esse papel e se esse ativismo representa um processo de judicialização da 

competição político- partidária. 

“ Na literatura política, governança eleitoral significa o conjunto de regras e 

instituições que definem e conduzem uma disputa político-partidária. Na história 

recente, coube aos constituintes de 1988 elegerem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

para administrar esse tipo de competição. Dessa forma, inscreveram na Constituição 

Federal em vigor, em seu artigo 118, que o TSE fosse o órgão máximo da Justiça 

Eleitoral, seguido pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), os Juízes Eleitorais e as 

Juntas Eleitorais. ”. (CHAIA, CHAGAS, FERNANDES: 2013) 

Segundo Rogério Bastos Arantes (2007): 

“A condição de poder político do Judiciário nos  tempos modernos decorre de sua 

capacidade de controlar os atos normativos dos demais poderes, especialmente as 

leis produzidas pelo parlamento. Essa função conhecida como judicial review ou 

controle de constitucionalidade das leis, coloca o Judiciário em pé de igualdade 

com os demais poderes, exatamente naquela dimensão mais importante do sistema 

político: o processo decisório de estabelecimento de normas (leis e atos executivos) 

capazes de impor comportamentos”. 
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O sistema de controle de constitucionalidade no Brasil pode ser considerado híbrido, por 

não ser predominantemente difuso ou concentrado. Isso ocorre por causa das chamadas Ação 

Declaratória de Constitucionalidade e Ação Direita de Inconstitucionalidade – que serão 

tratadas posteriormente – como também por não terem como possível autor apenas o STF, mas 

serem ao todo nove os legitimados. 

O sistema de controle constitucional no Brasil, pós 1988, também se tornou 

descentralizado. Essa expansão do Judiciário, pelo enfoque sociológico se explica pelo 

desenvolvimento e crise do Estado de Bem-Estar; enquanto pela perspectiva institucional por ter 

passado a se preocupar com direitos sociais e coletivos (ARANTES, 2007). Pela perspectiva 

política, Rogério Bastos (2007) coloca ainda que o Judiciário na democracia contemporânea tem 

como função, através do controle constitucional, assegurar as liberdades individuais, o que se 

daria ao se limitar os poderes das maiorias políticas. 

A garantia de direitos civis, políticos, econômicos e sociais é prevista na Constituição 

Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, a qual visa o bom funcionamento do 

Estado Democrático de Direito. O Judiciário ao ampliar seus poderes teve como necessidade a 

adequação aos princípios da Carta Magna, que visam o equilíbrio da Democracia, relativos 

aos direitos do cidadão assegurados através da limitação do poder político e à garantia da 

soberania popular. 

Esse posicionamento do Judiciário gera problemas como, por exemplo, o da separação 

dos poderes, o que ocorre em razão da função atípica que o Poder Judiciário passou a 

desempenhar, que é a de, por exemplo, exercer papéis que seriam originariamente do Legislativo 

e do Executivo, os quais são os responsáveis pela elaboração, sanção ou veto da norma. O que 

ocorreu, porém, foi a necessidade de o Poder Judiciário atuar com o intuito de controlar a 

constitucionalidade dessas normas. 

O ativismo Judicial é visto como um enfoque da Judicialização da Política. O que não 

deve ocorrer, entretanto, é uma confusão entre política e direito. Segundo Gisele Citadino (2002): 

(...) o processo de “judicialização da  política”  pode ser desvinculado das concepções 

valorativas de uma comunidade ética para referir-se ao processo por meio do qual 

uma comunidade de intérpretes, pela via de um amplo processo hermenêutico, 

procura dar densidade e corporificação aos princípios abstratamente configurados na 

Constituição. 

Uma das representações da Judicialização da Política, como já foi visto, refere-se aos 

mecanismos de controle de constitucionalidade, entre os quais a ADC (Ação Declaratória de 

Constitucionalidade) e a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade). Em relação ao caso 
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específico da Lei da Ficha Limpa, precisaram aguardar decisão no Judiciário as ADC’s 29 e 30, 

como também a ADI 4578 – e nelas percebe-se a ocorrência da Judicialização da Política. 

As ADC’s 29 e 30 foram ajuizadas, respectivamente, pelo PPS (Partido Popular Socialista) 

e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo foi, naquela, 

confirmar a constitucionalidade da Lei e aplicá-la nas eleições de 2012, mas de forma que 

retroagisse para alcançar fatos os quais tivessem sido praticados antes de sua vigência; 

enquanto nesta a OAB objetivou que fosse declarada a constitucionalidade da Lei 

Complementar 135/2010 de forma integral. Com isso, então, almejou-se que pudesse ser 

aplicada a partir de 2012, de modo a ser ampliado o grau de segurança jurídica nas eleições do 

mesmo ano. 

Já a ADI 4578 foi proposta pela CNPL (Confederação Nacional das Profissões Liberais). 

A crítica feita pela Confederação foi à alínea m do art. 1º da Lei Complementar 135/2010, a 

qual considera inelegíveis aqueles que, segundo o texto da Lei (Diário Oficial da União), “forem 

excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, 

em decorrência de infração ético-profissional”. A Confederação considera que a norma está 

eivada de “chapada inconstitucionalidade”, já que essas sanções não deveriam ultrapassar o 

âmbito corporativo, pois são proferidas por Conselhos Profissionais com o intuito de fiscalizar as 

atividades profissionais, de forma que sua finalidade deveria permanecer estritamente a mesma, 

sem se estender a outros propósitos. 

Os votos dos Ministros, em sua maioria, prezaram pela procedência de ambas as ADC’s 

e pela improcedência da ADI, como foi o caso do Ministro Joaquim Barbosa em seu voto-

vista. O Ministro Luiz Fux, que é o relator, concordou parcialmente com a procedência das 

ADC’s, pois não considerou adequado o prazo de oito anos de inelegibilidade após o 

cumprimento da pena, previsto no art. 1º, alínea e. Para ele, deveria haver desconto do prazo 

entre a condenação e o trânsito em julgado da sentença. 

O Ministro Joaquim Barbosa (2011) manifestou em seu voto que as alegações feitas 

no sentido de considerar inconstitucional a Lei 135/2010: 

(...) decorrem de uma interpretação limitada da Constituição, que privilegia uma minoria 

de ocupantes de cargos eletivos em detrimento de toda a sociedade, que anseia pela 

moralização da política brasileira, para que não haja mais engodo do eleitorado, 

manipulações e falsas promessas; para que os eleitores comecem a ter a liberdade 

de escolha real, verdadeira. É chegada a hora de a sociedade ter o direito de 

escolher, de orgulhar-se de poder votar em candidatos probos, sobre os quais não 

recaia qualquer condenação criminal, sobre os quais não pairem dúvidas de 

envolvimento em crimes ou malversação do dinheiro público, sobre aqueles que 

honram seus mandatos até o fim e sobre aqueles que têm por preocupação o interesse 

público, e não o interesse pessoal. 
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Na declaração do Ministro percebe-se que determinadas decisões judiciais podem 

contribuir com maiores formas de controle dos cidadãos sobre seus representantes. 

Assegurou-se a constitucionalidade de uma Lei que visa não apenas impedir a candidatura dos 

que se adéquam às previsões de inelegibilidade nela previstas, mas também orientar os eleitores 

sobre as qualidades que seu candidato deve ter – ou as que não deve possuir. Essa mesma 

orientação pode ser percebida em outro trecho do voto do mesmo Ministro, que tem como 

intuito alterar a concepção do senso comum de que é aceitável a condição do político que se 

encaixa no, segundo suas palavras, “execrável conceito do rouba, mas faz”. 

A função de legislar é típica do Poder Legislativo, porém o Judiciário passou a interferir 

em parte desse processo a partir do momento que algum dos nove legitimados entra com alguma 

ação que vise atestar a Constitucionalidade ou mesmo a Inconstitucionalidade de alguma norma – 

o que é o caso da Lei da Ficha Limpa. 

Assim, ocorre o que está colocado no posicionamento de Rogério Bastos Arantes já 

mencionado: o Judiciário revisou uma Lei produzida pelo Parlamento, com o intuito de 

controlar sua constitucionalidade, de modo que se aproximou da função exercida pelos demais 

poderes, já que participou do processo decisório do estabelecimento de normas – no caso de 

dispositivos previstos na Lei da Ficha Limpa –, as quais tem a capacidade de impor 

comportamentos políticos, conforme percebe-se no objeto de cada um dos mecanismos de 

controle de constitucionalidade mencionados: aplicabilidade, retroatividade, condição de 

inelegibilidade e prazo em que o candidato ficaria inelegível. 

A própria Lei visa com os limites que impõe que sejam asseguradas as liberdades 

individuais, através de mecanismos legais que visam limitar os poderes das maiorias políticas: 

o mesmo ocorreu neste caso de Judicialização, pois o objeto das ADI’s e a ADC julgadas 

resultaram em limitações da possibilidade de candidatura e de elegibilidade. A ADC 29, por 

exemplo, foi responsável por declarar a constitucionalidade e o momento em que seria aplicada 

a Lei da Ficha Limpa. Percebe-se, assim, a importância do Judiciário nesse processo, pois 

inclusive ratificou-se a possibilidade da Lei retroagir para alcançar fatos anteriores a ela. 

O que se ressalta, entretanto, é que não deve haver uma Politização da Justiça em 

detrimento do poder decisório do Legislativo ou do Executivo. O Poder Judiciário, apesar de 

representar o povo a sua maneira, não passa pelo sufrágio, ou seja, os representantes não são 

eleitos. Mas, sua função, não é assegurar o poder do povo indistintamente e sim fazê-lo quando 

este se adéqua aos parâmetros da Constituição Federal – o que pode até mesmo contrariar a 

vontade do povo se não estiver harmonizado com a Carta Magna – e, dessa forma se efetua o 

controle de constitucionalidade. 
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3- ACCOUNTABILLIY, CONTROLE E IMPACTOS POSITIVOS COM A 

APLICAÇÃO DA LEI DO FICHA LIMPA 

A lei da Ficha limpa tornou-se um dispositivo legal importante para o controle político 

nas mãos da sociedade e para o processo de aperfeiçoamento do sistema político brasileiro. 

Somada às outras leis como a Lei de Combate à Compra de Votos, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, Lei de acesso à informação pública, além de medidas como a adoção da urna 

eletrônica, cadastramento biométrico em alguns municípios brasileiros, dentre outros. 

Entende-se  que  a  Lei  da  Ficha  Limpa  possui  dispositivos  que  favorecem  ganhos  

de Accountabilitty, no sentido de controle eleitoral e político. 

Segundo Adam Przeworski (1998), a Accountability Horizontal pode ser vista como 

um sistema de pesos e contrapesos, em consonância com a visão de Guillermo O’Donnel. 

O que acontece, porém, é que esse sistema não está presente quando as eleições são 

concentradas em poucos partidos ou quando, ainda que em maior quantia, estejam relacionados 

por algum interesse, o que impossibilita os indivíduos de exercerem controle sobre esse 

processo de forma direta. As democracias, dessa forma, ao invés de representarem a vontade da 

maioria, são delegativas. 

A Accountability Horizontal, para Guillermo O’Donnell (1998) consiste na: 

(...) existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de 

fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a 

sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou 

agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas. 

A Horizontal demanda autonomia decisória, autorização legal e vontade quando seu 

objetivo é combater aspectos negativos de segmentos de poder do Estado – características as quais 

podem se concentrar no Poder Judiciário, o qual, portanto, se adéqua a essa função. O Poder 

Judiciário pode, por exemplo, tomar decisões em face daqueles que se encontram em outras 

agências de poder, de modo a coibir e punir a transgressão e a corrupção (PERUZZOTI e 

SMULOVITZ ,1998). 

A Accountability Horizontal também pode ser dividida em duas: a de balanço e a 

que O’Donnel chama de asignadas. A de balanço diz respeito ao equilíbrio que deve ser 

estabelecido entre os poderes e atribuições do Executivo, Legislativo e Judiciário. Enquanto a 

última se refere a uma forma de complementar as funções que esses Poderes devem exercer e 
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que, porém, não tem conseguido realizar adequadamente. Para suprir essas falhas, então, são 

criadas agências, como os Conselhos etc. Vale ressaltar, ainda, que quando há a ocorrência da 

Accountability Horizontal são gerados produtos para que a Vertical também possa operar. 

Todavia, Guillermo não fala apenas em Accountability Horizontal. Existe, também, a 

Vertical. Essa se refere aos próprios mecanismos eleitorais e não às instituições que 

exercem controle sobre esse mecanismo. 

Vale ressaltar, ainda, em relação a Accountability vertical, que esta pode ser Social 

ou Eleitoral: a primeira resulta da consciência dos próprios indivíduos, que podem se 

organizar em associações, por exemplo, e os quais tem como incentivo apenas a perspectiva de 

melhora da esfera política e social, enquanto a segunda do próprio voto como mecanismo de 

controle dos que poderão se eleger. A possibilidade de ação dos indivíduos é assegurada pela 

existência de normas que garantam esse direito. 

No caso da Lei da Ficha Limpa pôde-se perceber a incidência da Accountability Vertical 

na forma Social, o que ocorreu em função dessa norma ter surgido de um Projeto de Lei de 

Iniciativa Popular, no qual foi coletado um número de assinaturas suficiente (o exigido 

legalmente é de, no mínimo, 1% da população nacional, mas esse valor tem que estar distribuído 

por, pelo menos, cinco estados da federação e, em cada um deles, haver a coleta de assinaturas 

de, no mínimo, 0,3% da população eleitoral local) para que pudesse ser apresentado ao 

Presidente da Câmara dos Deputados. A população desse modo, assegurada por um direito 

previsto na Carta Magna, foi responsável pela iniciativa dessa Lei. 

Assim, essa iniciativa dos brasileiros pode ser percebida como uma persecução pela 

garantia de um processo eleitoral democrático, tal qual como uma busca pela padronização 

desse processo para além das inelegibilidades já existentes. Desse modo, o interesse e a 

atuação dos indivíduos foram além do momento do voto. 

A Accountability também consiste em uma prestação pública e política de contas, que é 

o que ocorre com a Lei 135/2010, pois é necessário que sejam atendidos requisitos para que 

uma candidatura não seja impugnada, caso aqueles que gostariam de se candidatar incorram 

em uma situação de inelegibilidade, sua conduta será percebida pela sociedade e pela Justiça 

Eleitoral, que não aceitará seu registro. 

O intuito é, também, de evitar que, em campanhas eleitorais, aqueles que antes das 

alterações à Lei Complementar 64/1990 poderiam se candidatar manipulem sua propaganda 

de forma a omitirem crimes e condenações judiciais, conduta a qual distorceria a imagem 

que a população deve ter dele como indivíduo que paga perante a Justiça por seus erros e que 

deve servir de (bom) exemplo para seus eleitores. 
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Dessa forma, a prestação de contas por parte de um representante eleito pelo povo não se 

dá apenas pela forma do cumprimento de promessas, mas também pelo respeito às instituições 

públicas, aos valores éticos e morais da sociedade, ao cumprimento das normas, a uma 

conduta ilibada, a uma efetiva representação do povo etc. 

Condutas que ofendam o próprio processo eleitoral também são passíveis de serem 

alcançadas pela Accountability. No caso da Lei da Ficha Limpa, a norma exerce esse tipo 

de controle em relação a, por exemplo, a alínea e do art. 1º, a qual dispõe que ficarão inelegíveis 

para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se 

realizarem nos 08 (oito) anos seguintes, aqueles que cometerem crimes “4. eleitorais, para os 

quais a lei comine pena privativa de liberdade” (Diário Oficial da União). 

Situação semelhante ocorre no caso da alínea k do art. 1º, a qual foi considerada, de 

início, pelo Ministro Luiz Fux, como desproporcional, em razão de prever a declaração de 

inelegibilidade para: 

O Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, 

os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das 

Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação 

ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da 

Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da 

Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente 

do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura. 

O Ministro, que posteriormente mudou sua posição, considerava que não seria 

adequado declarar inelegível aquele que renunciasse ao cargo após o oferecimento de petição 

que pudesse autorizar abertura de processo, mas apenas no caso em que o processo de cassação 

já tivesse sido aberto. 

O prazo de oito anos e as inelegibilidades, os quais consistem em sanções, são 

mecanismos que objetivam coibir a prática das circunstâncias e crimes descritos na Lei, mas 

que também funcionam como uma forma de controle, já que a transgressão resulta em uma 

iminente situação de inelegibilidade. 

Como se pode perceber, a aplicação da Lei da Ficha Limpa não pode ser 

compreendida como uma decisão isolada: é adequado que seja compreendida à luz da discussão 

sobre a Judicialização da política, que tem impacto sobre a definição clara das atribuições de 

cada Poder político, e também sobre os impactos que a aplicação desta Lei tem proporcionado 

em termos de Accountabillity. 
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4- FICHA  LIMPA,  ELEGEBILIDADE  E  MUDANÇAS  NO  CENÁRIO  

POLÍTICO- ELEITORAL BRASILEIRO. 

 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) prevê no art. 14 parágrafo 3º. as condições de 

elegibilidade para aqueles que pretendem disputar cargos eletivos nas esferas dos poderes 

Executivo ou Legislativo, quais sejam: nacionalidade brasileira; pleno exercício dos direitos 

políticos; o alistamento eleitoral; o domicílio eleitoral na circunscrição; a filiação partidária; e 

idade mínima. Mas, existem outros requisitos previstos no Ordenamento Jurídico nacional. 

A Lei da Ficha Limpa passou a valer como dispositivo legal e consiste na alteração 

de dispositivos da Lei Complementar nº 64 de 18 de Maio de 1990, a Lei das 

Inelegibilidades, de modo a ampliar o rol de situações em que não há possibilidade de registro 

de candidatura e de se assumir um cargo para o qual o candidato tenha sido eleito, portanto, 

vinculada ao pleno exercício dos direitos políticos. 

A lei trata de 14 hipóteses de inelegibilidades que sujeitam aqueles que nelas incorrem 

no seu afastamento das urnas como candidatos ou de seus cargos e demonstra o rigor dos 

legisladores ao elaborá-la. A Lei da Ficha Limpa impõe uma sanção mais gravosa, para 

desestimular, desse modo, práticas não condizentes com a idoneidade, na forma de probidade 

administrativa e moralidade, necessária para que se represente uma população. Então, o período 

de inelegibilidade passou de três para oito anos. 

De forma geral, as principais inovações da Lei da Ficha Limpa seriam relativas a: 

“ Pessoas condenadas por um colegiado em virtude de crimes graves como: 

racismo, homicídio, estupro, tráfico de drogas e desvio de verbas públicas. Essas 

pessoas podem ter os registros de candidaturas negados, no entanto podem pedir uma 

liminar suspendendo a inelegibilidade, para disputar as eleições. Neste caso, o 

processo a que responde será julgado com prioridade pelo tribunal responsável. A lei 

inclui também parlamentares que renunciaram ao cargo para evitar abertura de 

processo por quebra de decoro ou por desrespeito à Constituição e fugir de possíveis 

punições. O período que impede a candidatura passou a ser de oito anos”. (MCCE, 

2010) 

A partir de uma leitura mais atenta da lei, é possível perceber suas especificidades e 

as alíneas nas quais os candidatos tornam-se inelegíveis. 

Conforme as normativas da Lei do Ficha Limpa, a alínea “g” da Lei da Ficha 

Limpa estabelece que ficam inelegíveis para as eleições dos próximos oito anos, contados a 

partir da decisão, aqueles que tiverem suas contas de exercício de cargos ou funções públicas 

rejeitadas por irregularidade insanável por ato doloso de improbidade administrativa, e por 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 93 

decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo 

Poder Judiciário. 

Na alínea “j” tornam-se inelegíveis, os condenados em decisão transitada em julgado ou 

de órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, compra de votos, por doação, 

arrecadação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes 

públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma. Pela alínea 

‘d’, ficam inelegíveis quem tenha contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, 

em decisão transitada em julgado ou dada por órgão colegiado, em processo sobre abuso de 

poder econômico ou político. 

A alínea ‘e’ impede de concorrerem, desde a condenação até oito anos após o 

cumprimento da pena, os cidadãos condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida 

por órgão judicial colegiado, pelos seguintes crimes: abuso de autoridade, nos casos em que 

houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; contra a economia popular, a fé, a 

administração e o patrimônio públicos; e por crimes eleitorais, para os quais a lei traga pena 

privativa de liberdade, entre outros. 

Na alínea “I”, tornam-se inelegíveis, desde a condenação ou o trânsito em julgado até 

o prazo de oito anos após o cumprimento da pena, os condenados que tiveram os direitos 

políticos suspensos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 

colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio 

público e enriquecimento ilícito. 

As nove alíneas restantes estabelecem, entre outras, inelegibilidades para: o Presidente 

da República, Governador, Prefeito, Senador, Deputado federal, Deputado estadual ou distrital e 

Vereador que renunciar a seu mandato para fugir de cassação; aqueles que beneficiarem a si ou 

a outros pelo abuso do poder econômico ou político; o governador e prefeito, e seus vices, 

que perderem os cargos por desrespeitarem dispositivos da constituição estadual ou da Lei 

Orgânica Municipal ou do Distrito Federal; e o cidadão e os dirigentes de pessoas jurídicas 

responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. 

Os condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 

colegiado, também se tornam inelegíveis por desfazerem ou simularem desfazer vínculo conjugal 

ou de união estável para evitar justamente causa de inelegibilidade, e os excluídos do exercício da 

profissão, por decisão do órgão profissional, em decorrência de infração ético-profissional. 
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Quanto aos indivíduos condenados por um colegiado se tornarem inelegíveis, a inovação 

se encontra no fato de que, anteriormente, fazia-se necessário que essa decisão judicial não fosse 

mais passível de recurso – o que teria como consequência a inelegibilidade daquele que 

pretendia se candidatar.A possibilidade de pedir uma liminar para a suspensão da 

inelegibilidade objetiva a celeridade, pois a prioridade de julgamento no Tribunal responsável 

será daquele caso específico. O juiz, ainda que de primeira instância, poderá julgar o caso até o 

fim. 

A condenação em um colegiado por crime grave; a renúncia ao cargo para que se evite 

a abertura de processo por quebra de decoro ou desrespeito a Constituição Federal; e a 

condenação em representação por compra de votos; ou uso eleitoral da máquina administrativa 

consistem em inovações constantes no rol de inelegibilidades. 

Outras situações às quais o TSE faz referencia quanto à inelegibilidade prevista são para 

os seguintes cidadãos: os demitidos do serviço público em decorrência de processo 

administrativo ou judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário; 

os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por 

causa de sanção, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou 

aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar; e os declarados 

indignos do oficialato. E por fim, o artigo 15 da Lei de Inelegibilidades (LC nº 64/90), com a 

redação dada pela Lei da Ficha Limpa, também é taxativo sobre os afastamentos dos que 

infringem as alíneas da nova norma. 

Como é possível perceber, a Lei da Ficha Limpa acresceu ao Processo Político 

eleitoral brasileiro, vários dispositivos legais que visam legitimar o bom funcionamento da 

Administração Pública. 

 

5- A LEI DA FICHA LIMPA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2012 
 

As eleições municipais de 2012 foram realizadas no mês de Outubro daquele ano, com 

o primeiro turno no dia 07 e o segundo, nos municípios com mais de 200.000 eleitores nos quais 

seus candidatos não obtiveram mais de 50 % dos votos válidos, no dia 28. 

Com a aplicação da Lei do Ficha Limpa nas eleições municipais de 2012, os critérios 

de elegibilidade tornaram-se mais rigorosos conforme apresentados na seção anterior. O 

número de candidaturas aos cargos de prefeitos e vereadores que foram barradas pelo TSE foi 

alta. Por este motivo, muitos candidatos recorreram às instâncias Superiores da Justiça Federal 

na tentativa de conseguir disputar as eleições enquanto o processo eleitoral era analisado. 
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Nos municípios nos quais algum candidato possuía algum processo na Justiça eleitoral 

por causa das restrições que o tornavam inelegíveis, não foi divulgado o resultado da 

votação. Os candidatos e eleitores dos respectivos municípios teriam que aguardar a decisão da 

Corte Suprema porque poderiam estar sendo considerados como candidatos não registrados
6 

ou 

cassados
7
. Neste casos, deve-se aguardar a resposta da Justiça eleitoral que seguirá com a 

apreciação e julgamento dos processos
8
. Caso a decisão final seja pela inegibilidade dos 

candidatos, eleições Suplementares devem ser convocadas. 

Para este artigo, analisou-se os resultados das eleições municipais para prefeito no Brasil e 

a situação eleitoral nos municípios nos quais foram convocadas Eleições Suplementares. 

O instituto da Eleição Suplementar tem previsão nos arts. 187, 201 e 212 do Código 

Eleitoral e ocorre quando a nulidade da votação for superior a 50% (cinquenta por cento) dos 

votos válidos, em razão dos candidatos que receberam esses votos terem seus registros 

indeferidos ou a candidatura cassada. 

Nessa situação o candidato na posição subsequente não pode assumir em razão da 

maioria absoluta dos eleitores ter votado no candidato que teve seus votos anulados, pois aquele 

não seria o representante escolhido pela maioria. 

Os candidatos eleitos em uma Eleição Suplementar exercem mandato com a mesma 

duração que os eleitos no pleito que deu causa a essa nova escolha. 

Assim, o TSE divulgou em seu site o calendário de realização de Eleições 

Suplementares, para a escolha de novos prefeitos e vice-prefeitos, de modo que os eleitores que 

Resolução local identificará os eleitores aptos a votar. 

As Eleições Suplementares são realizadas em datas distintas em razão de serem 

consequência de situações específicas de cada local e da determinação de sua data se dar 

por Resolução do TRE de cada local em que se fizer necessária. Entretanto, deve-se observar 

que a Resolução nº 23.280, em seu art. 1º, determina que sejam realizadas no primeiro domingo 

de cada mês. 

                                                           
6
 Candidatos não registrados são aqueles que, apesar de constarem na urna eletrônica, não têm, no dia da votação, 

nenhuma decisão, inclusive liminar, deferindo o pedido registro, ainda que haja recurso pendente de julgamento. 

Durante a apuração do resultado, votos dados a candidatos nessa situação são computados como nulos, ficando 

eventual validação desses votos condicionada à obtenção do registro. Assim, se ocorrer essa situação, a Justiça 

Eleitoral terá que proceder à nova totalização dos votos. 
7
 Candidatos cassados são aqueles que têm, no dia da votação, decisão de cassação do registro de candidatura, ainda 

que haja recurso pendente de julgamento. Votos dados a candidatos nessa situação são computados como nulos e, se 

com o julgamento do recurso após a eleição ocorrer a reforma da decisão, os votos serão validados, implicando isso 

na necessidade de realização de nova totalização dos votos. 
8
 Se até a data da posse do  prefeito e do vice-prefeito não houver candidato proclamado eleito e apto a  ser 

diplomado, caberá ao Presidente da Câmara Municipal assumir e exercer o cargo de Prefeito, até que sobrevenha 

decisão favorável no processo de registro, ou, se já encerrado esse, se realizem novas eleições. 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 96 

Assim, os pleitos têm ocorrido desde o dia 03/02/2013 e estão previstos até o dia 

03/11/2013, desta feita há lugares em ainda não aconteceu a votação e, por isso, não é possível 

no momento analisar os resultados nesses locais. Enquanto não é escolhido um novo Prefeito o 

cargo é assumido pelo Presidente da Câmara Municipal – o que se demonstra plausível, em 

razão de os vereadores serem considerados os representantes dos cidadãos. 

Na pesquisa realizada, constatou-se a necessidade de se realizar Eleições Suplementares 

em 68 (sessenta e oito) municípios brasileiros. Ao analisar a causa que deu ensejo a realização 

dessas eleições em cada um dos lugares, identificou-se que em 06 (seis) deles os candidatos 

possuem a Ficha Limpa, de modo que a justificativa se encontra em legislações diversas da Lei 

Complementar 135/2010. 

Assim, serão apresentados nesta seção, os dados dos 62 (sessenta e dois) candidatos 

que disputaram as eleições municipais em 2012 para o cargo de prefeito, mas que estavam com 

processo na Justiça eleitoral por se enquadrarem em uma situação de inelegibilidade prevista na 

Lei da Ficha Limpa. 

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que concentrou o maior número de candidatos 

a prefeitos com problemas junto à Justiça Eleitoral, ao todo foram 15 (quinze). Em seguida 

está o Estado de São Paulo com 11 (onze) candidatos, Mato Grosso do Sul com 6 (seis), Santa 

Catarina e Minas Gerais com 5 (cinco) candidatos cada um. Os demais estados tiveram 4 

(quatro) ou menos candidatos com problemas desta natureza junto a Justiça Federal. 

Gráfico 1 

Número de candidato a prefeitos que não cumpriram todos os requisitos de elegibilidade 

nas eleições 2012, por estado. 

 
Fonte: Elaborado a partir de informações disponibilizadas pelo TSE. 

 

Já no gráfico 2 pode ser visualizado o número de candidatos que não cumpriram todos 

os critérios de elegibilidade por partido político. Os partidos com o maior número de candidatos 

nesta situação se tratam do PSDB, PT, PMDB e PP, com 14, 10, 9 e 8 candidatos inelegíveis, 

respectivamente. Apenas com essas informações não é possível afirmar que um partido ou 
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outro possua mais ou menos filiados com problemas juntos à justiça eleitoral federal, mas 

apenas que foram os que tiveram mais candidatos enquadrados nos dispositivos acrescidos à 

Lei da Inelegibilidade pela Lei Complementar 135/2010. 

 

Gráfico 2 

Número de candidato a prefeitos que não cumpriram todos os requisitos de elegibilidade 

nas eleições 2012, por partido político. 

 
Fonte: Elaborado a partir de informações disponibilizadas pelo TSE. 

A escolha dos candidatos que participarão das eleições é realizada através de 

Convenções Partidárias assim, posteriormente, os partidos políticos ou coligações encaminham 

o pedido de registro dos candidatos à Justiça Eleitoral, o qual deve ser acompanhado de 

determinadas documentações previstas na legislação correlata. O Ministério Público analisará os 

pedidos. 

Os documentos apresentados no momento do registro de candidatura precisam estar 

em conformidade com as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, mas no 

que tange a necessidade de se apresentar Certidão Criminal, esta pode desde já ensejar a 

incidência da Lei da Ficha Limpa. 

A Justiça Eleitoral deverá fornecer informações que possibilitem aos interessados 

pleitearem a impugnação das candidaturas, através da publicação de Edital com os dados 

necessários. A impugnação poderá ser feita por qualquer candidato, partido político, coligação 

ou pelo Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do pedido de 

registro do candidato, conforme o art. 3º da Lei Complementar nº 64 de 1990. 

Encerrado o prazo de impugnação, o candidato, partido ou coligação terá 07 dias após 

ter sido devidamente notificado para que realize a contestação, através das provas 

permitidas pela legislação, de acordo com art. 4º da Lei das Inelegibilidades. 
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Haverá, posteriormente, o prazo para dilação probatória, em seguida para as alegações e, por 

fim, após o encerramento destas os autos serão conclusos ao Juiz ou ao Relator, no dia 

imediato, para sentença ou julgamento pelo Tribunal. 

No que tange às eleições municipais, que são os casos em questão, após a conclusão 

dos autos o Juiz apresentará em 03 (três) dias a sentença em cartório, e a partir de então 

correrá o mesmo prazo para interposição de recurso ao TRE e em seguida para as 

contrarrazões. O TRE abrirá vistas para o Procurador Regional e lavrará o Acórdão e será 

aberto prazo para que se apresente recurso ao TSE. 

Assim, conforme o art. 15: “Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida 

por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, 

ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido”. 

Desse modo, este foi o rito seguido nos casos estudados para que pudesse ser 

reconhecida a inelegibilidade dos candidatos. Contudo, vale ressaltar que a arguição de 

inelegibilidade ou a impugnação de registro que forem realizados mediante interferência do 

poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade , deduzida de forma temerária ou 

de manifesta má-fé constituirão crimes eleitorais e são passíveis de sanção legal. 

Na Tabela 1 são apresentados os problemas que prejudicaram as candidaturas dos locais 

em que houve a necessidade de eleição suplementar e que se relacionam a Lei da Ficha Limpa. 
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Tabela 1 
Motivo dos processos de inelegibilidade dos candidatos a prefeito nas eleições 2012. 

Motivo do Processo na Justiça eleitoral N % 

Contas rejeitadas 12 18,0 

Captação ilícita de sufrágio 8 13,1 

Abuso de poder e econômico e político 6 9,8 

Abuso de poder econômico 4 6,6 

Conduta vedada à agente público 4 6,6 

Abuso de poder político 2 3,3 

Vínculo por União Estável 2 3,3 

Crime contra o patrimônio público 2 3,3 

Abuso de poder econômico/ Captação ilícita de sufrágio 2 3,3 

Condenado por órgão colegiado 1 1,6 

Uso indevido dos meios de comunicação 1 1,6 

Contratou empresa sem licitação (improbidade administrativa) 1 1,6 

Lesão   ao   patrimônio   público   e   enriquecimento   ilícito   (improbidade 
administrativa) 

1 1,6 

Crime contra a Administração Pública 1 1,6 

Crime contra a economia popular 1 1,6 

Crime eleitoral 1 1,6 
Demitido   do   serviço   público   municipal   em   decorrência   de   processo 
administrativo 

1 1,6 

Perda de cargo eletivo por infringência à Lei Orgânica do Município 1 1,6 

Abuso de poder econômico e de autoridade 1 1,6 

Abuso de poder econômico/ Abuso de poder político/ Abuso de autoridade/ 
Captação ilícita de sufrágio/ Conduta vedada 

1 1,6 

Abuso de poder econômico/ Abuso de poder político/ Abuso de autoridade/ 
Conduta vedada a agente público 

1 1,6 

Abuso de poder econômico/Captação ilícita de sufrágio/Captação ou gasto 
ilícito de recursos financeiros de campanha 

1 1,6 

Abuso de poder/Uso indevido dos meios de comunicação 2 3,3 

Captação ilícita de sufrágio e uso da máquina administrativa 1 1,6 
Captação  ilícita  de  sufrágio/Conduta  vedada  à  agente  público/Abuso  de 
poder 

1 1,6 

Conduta vedada e abuso de autoridade 1 1,6 

Contas rejeitadas/Crime de responsabilidade 1 1,6 

Rejeição  de  contas  públicas/  Abuso  de  poder  econômico  ou  político/ 
Condenação criminal transitada em julgado 

1 1,6 

Fonte: Dados disponíveis na página do STF, TSE e STJ. 
 

Os casos puderam ser classificados em 28 categorias e os mais frequentes consistem 

em: contas rejeitadas (12); captação ilícita de sufrágio (08); abuso de poder econômico e 
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político (06); abuso de poder econômico (04); conduta vedada a agente público (04); e as 

demais categorias com 01 ou 02 ocorrências. 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Conforme discutido anteriormente, a Lei da Ficha Limpa representa a princípio um ganho 

de Accountability pela mobilização da sociedade em prol da criação de uma Lei que servisse 

como mecanismo de controle das candidaturas. 

Ademais, pode-se concluir acerca dos dados analisados, identifica-se, também, um 

ganho de Accountability Eleitoral, em razão do controle mais rígido incluso no Ordenamento 

Jurídico Nacional relativo as situações que indeferem o registro ou cassam a candidatura. 

O Judiciário precisou julgar a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, então, 

posteriormente ao exercício de um papel que a princípio não era seu, mas que passou a realizar 

em decorrência da Judicialização da Política, teve também que exercer a função de controle dos 

efeitos de sua decisão, para que assim fosse assegurada a aplicação da Lei. 

Quanto a Lei em si foram inclusas novas hipóteses de inelegibilidade no 

Ordenamento Jurídico e houve a ampliação do prazo em que um candidato fica inelegível. Assim, 

percebe-se que ainda que com a ciência da possibilidade de incidência da novel Lei no 

pleito em questão os partidos apresentaram o registro de candidatos que não poderiam ser eleger 

ou que estariam passíveis de perder suas candidaturas, caso conseguissem assumir os cargos. 

O objeto de estudo é importante para que se analise o cenário político nacional, no que 

tange à dinâmica dos partidos, à conduta dos candidatos, ao comportamento dos eleitores e o 

impacto de novas regras eleitorais. Observa-se que, apesar da relevância não foram encontrados 

muitos trabalhos sobre o tema, de modo a ser necessário que o assunto seja mais explorado, tanto 

do ponto de vista analítico quanto metodológico. 

A análise exploratória dos dados possibilitou, ainda, que fossem verificadas as hipóteses 

de inelegibilidade mais frequentes nessa primeira eleição em que a Lei Complementar 

135/2010 foi aplicada. 

Ao analisar as hipóteses de inegebilidade e os dados dos processos dos candidatos à 

prefeito julgados ou em julgamento, percebeu-se que alguns tipos são mais recorrentes, como 

por exemplo os que ditam sobre as alíneas “g”, “j” , “d”, “e”, “l”, descritas de forma detalhada 

na quarta seção deste trabalho. 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 101 

Por se tratar de uma pesquisa preliminar o assunto não foi esgotado e ainda há pontos 

que merecem ser explorados. Assim, existe uma agenda de trabalho a ser cumprida, na qual se 

pretende verificar: as situações em que houve a incidência da Lei da Ficha Limpa, mas não 

foi preciso realizar Eleição Suplementar, em razão da votação não ter atingido no mínimo 

50% dos votos válidos; se nas Eleições Suplementares foi escolhido candidato do mesmo 

partido ou coligação do candidato que deu ensejo a necessidade da realização de um novo 

pleito; os casos em que o candidato foi considerado Ficha Suja, mas o prazo de sua 

inelegibilidade cessou e foi eleito na Eleição Suplementar; entre outros. 
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GT 4: Comportamento Político 

 

Eleições 2010: A cobertura dos candidatos nas capas dos grandes jornais nas eleições de 2010
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3 (UNIRIO); Renata Nascimento
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Resumo 
 

As capas de jornal tem grande poder comunicativo, até maior que o resto do texto 

que vai no periódico. Seu poder de comunicação faz com que seja espaço de atenção dos 

editores, por ser o lugar de atração das matérias que são consideradas as mais interessantes e 

importantes. O presente trabalho tem por objetivo contribuir para a literatura de análise do 

comportamento da grande mídia em períodos eleitorais, particularmente no que toca a mídia 

impressa, focando a eleição presidencial de 2010. Optou-se pelo foco nas capas dos jornais 

de maior impacto  na formação de opinião no país (Folha de São Paulo, O Globo, Estado de São 

Paulo), exatamente por terem elas um poder amplificado de comunicação. A natureza sintética da 

comunicação das capas é também propícia para revelar as estratégias editoriais usadas na 

apresentação dos candidatos ao público. Assim, em nosso estudo analisaremos tanto os aspectos 

textuais contidos nas capas desses jornais, como também estratégias de diagramação 

(enquadramentos, temas tratados, distribuição de manchetes, tamanho de manchetes, mancha 

dedicada aos candidatos etc). A unidade de análise serão os candidatos Dilma, Serra e Marina. 

Interessa-nos saber se houve viés na cobertura dos candidatos nas capas, e, mais importante, de 

que maneira esse viés foi expresso, ou seja, por meio de que estratégias de apresentação e 

representação. 

 

Palavras Chave: Eleições; Brasil; Grande mídia. 
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1.Introdução 

A importância dos Meios de Comunicação para a vida social construída a partir de 

discursos midiáticos que geram pontos de vista, conhecimento e respostas a realidade que 

estes mesmos constroem e que a cada dia se fortalece mais. Nesta perspectiva, a Ciência Política, 

prioritariamente norte-americana, insere seus estudos acerca da relação entre Mídia e Política, 

para entender a relação entre a criação desta realidade e a política. No Brasil, o campo está 

em processo de consolidação, destacando-se a área dos estudos eleitorais. 

É nesta tradição brasileira que este trabalho se inscreve, analisando a cobertura dos jornais 

impressos as eleições presidenciais de 2010. Neste texto analisamos especificamente as capas 

dos três jornais de maior circulação no país, O Estado de São Paulo, O Globo e Folha de São 

Paulo, durante o período de campanha eleitoral e o tratamento às três candidaturas
5 de maior 

votação no pleito. Neste sentido buscamos entender como foram tratados Dilma Rousseff, José 

Serra e Marina Silva, analisando se houve tratamento diferenciado pelos jornais com os 

candidatos, quais as estratégias de apresentação adotadas pelos jornais, o que nos ajudará a 

iluminar uma perspectiva de como a eleição foi tratada pelos meios de comunicação impressos. 

O artigo está dividido em três partes. Na primeira parte, discutimos a importância das capas para 

a compreensão dos interesses editoriais na criação do discurso jornalístico. Na segunda parte, 

analisamos o uso dos mesmos durante a cobertura eleitoral. Por fim, apresentamos algumas 

de nossas conclusões. 

 

2. Imparcialidade, orientação e neutralidade 

Televisão, rádio, jornal impresso, a mídia utiliza diversos mecanismos para transmitir as notícias 

do dia. Através de suas perspectivas e pontos de vista, apresentam a política em suas capas, 

editorais, notícias e charges, influenciando a visão do cidadão sobre o que foi veiculado 

(ALDÉ, 2004). A partir de sua forma de contar a estória, a mídia reencarna as novelas 

populares em outra forma literária (PARK, apud. TUCHMAN, 1976), as reportagens. Para 

analisar estas estórias, precisamos considerar duas características essenciais do processo de 

construção da reportagem: a velocidade imposta ao repórter para transcrever o fato e publicá-lo no 

dia seguinte e as concepções que o editor possui acerca dos fatos que influenciarão e chamarão 

mais a atenção dos leitores e que são também de maior interesse para o jornal (TUCHMAN, 

idem). O repórter quando escreve sua notícia corre contra o tempo para entregá-la já que a mesma 

necessita passar pelo crivo da redação e ser colocada dentro do jornal para ser veiculada na maioria 

dos casos no dia seguinte ao acontecimento narrado. 

Além do tempo há a própria redação do jornal como obstáculo. Como Tuchman (ibidem) 

afirma, antes de entregar sua reportagem, o repórter deve considerar as preferências dos redatores, 

do jornal e do proprietário do jornal, reduzindo a possibilidade de ter a publicação negada. Aliado 

a este fato, o jornalista deve considerar as implicações legais do que escreve para evitar futuros 

problemas com a sociedade civil com processos por difamação, por exemplo. Desta forma, o 

jornalista é levado a escrever seu texto considerando antes da apresentação dos fatos, o ponto de 

vista e as informações que menos lhe prejudicariam no futuro. 

                                                           
5
 O termo candidatura representa neste trabalho as aparições do candidato, de seu partido e no caso de Dilma Rousseff e 

José Serra, dos presidentes da República que antecederam os candidatos à época. 
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Soma-se aos obstáculos que o jornalista deve ultrapassar, duas características que o jornal 

preza que nem sempre são fáceis de serem atingidas, a objetividade e a imparcialidade. O uso 

da imparcialidade permitiria aos veículos de comunicação expor a realidade “tal como ela é”, 

entretanto, o ato de contar uma estória já se baseia na visão do jornalista dos fatos, aliada 

as preferências editorais, o que limita a imparcialidade a ser “tal como ela é” imaginada. O discurso 

da impessoalidade, todavia, possui um papel importante, como Luis Felipe Miguel e Flávia 

Biroli (2010) nos apresentam. Segundo os autores, a afirmação de imparcialidade serve para 

funções ideológicas precisas, naturalização da unidade do discurso e negação do caráter 

conflitivo de relações sociais e políticas que impediriam a racionalidade na escolha das vozes 

relevantes ou não. 

A parcialidade adotada pelo jornalismo no processo de formação se apresenta de formas 

distintas como uso de argumentações específicas, coleta de provas que provam uma única 

perspectiva, uso de falas e fatos tendenciosos e a própria utilização da linguagem (MCQUAIL 

apud HACKETT, 1984). Assim é possível criar uma imagem de favoritismo não reclamado 

pelo jornal, porém explícito pelos juízos de valor utilizados. A isto Hofstetter definiu como 

parcialidade partidária (HOFSTETTER, 1976)
6
. 

Explicar a parcialidade midiática requer primeiramente a desconstrução do ideal de 

separação entre as páginas editorais e as de reportagens o que alteraria o tratamento racional 

para com a política. Sociologicamente, pode-se afirmar que a cultura política organizacional 

desenvolvida influenciou não só a cobertura política (BARRETT e BARRINGTON, 2005: 610), 

como também o ambiente na sala de redação, incitando os jornalistas a decidirem por um viés a 

despeito de outro. É possível analisar também pela perspectiva econômica, já que o jornal é 

um produto mercadológico. Isto exige a criação de uma relação entre jornal e cliente, o que 

fortaleceria a perspectiva racional (PEAKE, 2007). 

A importância da objetividade para os meios de comunicação, por sua vez, segundo Gaye 

Tuchman (1976), é produto da necessidade do jornalista de tomar decisões rápidas acerca de 

falibidade, viabilidade e veracidade de informações. Sendo assim, a notícia é escrita de forma 

simples e direta, reduzindo a possibilidade de críticas. Esta simplicidade, contudo, segundo 

Tuchman, reduz a busca pela verdade e foca em apenas transmitir os lados do fato. A 

objetividade teria como seu contraponto não a parcialidade, porém a complexidade da rede de 

relações dos discursos (MIGUEL e BIROLI, 2010). Visto que não há um vácuo inicial das notícias, 

mas uma realidade que influencia as mesmas e, mesmo se considerássemos a existência do vácuo, 

a notícia nada mais seria do que a expressão da visão do autor a partir deste vácuo, resultando, no 

fim, em uma parcialidade. 

Esta parcialidade, segundo Robert Hackett (1984), encontra-se no uso de significantes, 

temas, expressões de valor exaustivamente repetidas. Assim, denota-se uma manipulação velada, 

uma vez que a imparcialidade e a neutralidade camuflam as pressuposições ideológicas existentes 

                                                           
6
 Segundo o autor existem dois tipos de parcialidade: a partidária e a estrutural. Parte-se da idéia de que a parcialidade é 

a seleção desigual de notícias, o autor define a parcialidade partidária aquela que tem base nas simpatias partidárias e/ou 

ideológicas do jornalista e a parcialidade estrutural que decorrem da programação comercial do próprio jornal. 
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quando da escolha dos fatos e das visões pelos jornais e mesmo da motivação pela realização 

do fato por burocratas ou políticos do alto escalão, com os discursos sendo apenas reproduzidos 

pelos jornais. Desta forma, o autor se protege atrás do discurso da imparcialidade, 

dissimulando através dos discursos de terceiros veiculados e os enquadramentos ideológicos 

utilizados, formando ao invés de uma parcialidade jornalística simples, uma orientação estruturada 

do jornal. 

 

3. A perspectiva brasileira 

Diante destas discussões é possível analisarmos a perspectiva dos estudos brasileiros sobre 

eleições, como por exemplo o conceito apresentado por Heloísa Bezerra em sua tese de 

doutorado, o adversarismo político. Baseada no conceito schmittiano do amigo-inimigo, a autora 

formula um conceito de que a mídia ao escolher um candidato para apoiar durante as eleições, 

concentra seus esforços para construir sua narrativa sobre dinâmica eleitoral pautada na 

destruição do candidato adversário, enquanto os próprios candidatos atuam de forma mais 

cautelosa por terem sempre em mente a perspectiva de formação de alianças após suas vitórias 

com aqueles que foram derrotados. Para construir uma perspectiva antagônica, a mídia se utiliza 

das falas dos próprios candidatos e daqueles envolvidos nas campanhas para, de forma indireta, 

marcar sua posição sem ser considerada pela opinião pública como apoiadora de um ou outro 

candidato. 

Além disto, como Alessandra Aldé, Gabriel Mendes e Marcus Figueiredo (2007) nos 

apresentam, no Brasil não podemos entender que estas características potencializadas pelo alto 

número de jornais, aumentem os pontos de vista, permitindo ao leitor escolher o seu 

posicionamento após enxergar distintos pontos de perspectiva. Na realidade, há no país uma 

concentração da perspectiva em apenas um pólo, o que reduz o campo de visão transmitido pelos 

jornais. 

4. A análise de dados 

Para analisarmos a cobertura da mídia brasileira das Eleições de 2010, formamos um 

banco de dados próprio formado a partir do conteúdo dos três jornais de maior circulação do país, 

Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e O Globo e formulamos códigos próprios de análise 

de cinco naturezas principais: “Contra”
7
; “Pró”

8
; “Neutro”

9
; “Pesquisa”

10
 e “Voz Direta”

11
. 

Neste artigo analisamos as candidaturas de maior votação e destaque pela mídia: Dilma 

Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV). 

4.1 Dilma Rousseff 

A atual presidenta do Brasil e então candidata do PT teve grande espaço na mídia, mesmo 

que isto não representasse benefícios a sua imagem ou campanha. As referências a candidata 

do PT - sucessora de Lula, ex-guerrilheira, antiga ministra da Casa Civil, antigo membro do 

                                                           
7
 Unidades de análise entendidas como noticiais em que o jornal expressa opinião contrária ao ator envolvido. 

8
 Unidades de análise entendidas como noticiais em que o jornal expressa opinião favorável ao ator envolvido. 

9
 Unidades de análise entendidas como noticiais em que o jornal não expressa opinião sobre o ator envolvido. 

10
 Unidades de análise entendidas como noticiais em que o jornal notifica a realização de uma pesquisa de opinião. 

11
 Unidades de análise entendidas como noticiais em que o jornal apresenta a voz do ator em questão 
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governo do Rio Grande do Sul- sempre focaram em relembrar o passado desta, principalmente 

quando relacionada a casos que pudessem prejudicá-la. 

Dilma, todavia, não era o único alvo dos veículos de comunicação na cobertura de sua 

candidatura. O então presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores também obtiveram destaque. 

 

Tabela 01 

Código Estado de São Paulo Folha de São Paulo O Globo Total 

Contra Dilma 45 34 59 138 

Contra Lula 68 31 81 180 

Contra PT 31 18 24 73 

Pró Dilma 05 03 05 13 

Pró Lula 02 02 03 07 

Pró PT 0 0 0 0 

Neutro Dilma 13 12 33 38 

Neutro Lula 02 01 03 06 

Neutro PT 02 0 05 07 

Pesquisa 29 25 17 71 

Voz Direta Dilma 20 04 15 39 

Voz Direta Lula 13 06 17 36 

Voz Direta PT 11 07 10 28 

Total 241 143 272 656 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.1 Estado de São Paulo 

O jornal Estado de São Paulo no período eleitoral, de um total de 285 manchetes, 

notas ou chamadas para artigos, os códigos Dilma Rousseff, Lula e o  PT apareceram em 

241 oportunidades
12

. Destas, 144 foram codificadas como “Contra”, 07 como “Pró” e 44 

como “Voz Direta”. 

Está claro que a maior parte dos códigos que aparecem sobre a candidatura de Dilma 

Rousseff são prejudiciais a sua campanha, com o código Contra, destacadamente nas figuras de 

Dilma e de Lula, com 113 aparições, 45 para a candidata e 68 para o então presidente. Assim, o 

Estado de São Paulo foca a sua cobertura da candidatura petista no então presidente brasileiro e 

principalmente em dois tipos de críticas: críticas ao governo do petista e críticas ao presidente e 

suas atividades no período eleitoral. As codificações “Pró”, por sua vez, não demonstram 

vontade de impulsionar a campanha de Dilma por parte do jornal e focam-se nas figuras de Lula 

e Dilma e são nulas no caso do código “Pró PT”, reforçando o apartidarismo e a tendência ao 

personalismo da cobertura eleitoral. 

Os códigos “Neutro” e “Pesquisa”, juntos somam 46 unidades de análise que, no caso da 

cobertura de Dilma, limitam-se a avisos quanto a agenda de Dilma, normalmente casada com 

o presidente Lula, ou quanto aos debates que ocorrem nas redes de televisão, que priorizam a 

então candidata, focando na candidata petista e apostando em uma posição crítica a postura desta, 

                                                           
12

 É importante destacar que diferentes personagens podem ter sido marcados juntos em uma mesma reportagem, isto é, 

os números não correspondem ao número de notícias, mas ao número de aparições. 
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camuflada ao meio de diversas notícias sobre o debate, e apresentando também os resultados das 

pesquisas. 

Além destes há os códigos de “Voz Direta”. As unidades de análise, neste caso, estão 

enfatizam a candidata Rousseff ante os dois outros personagens de sua campanha. Dilma 

possui o maior destaque com vinte aparições contra 13 de Lula e 11 do PT. 

É nesta perspectiva que a cobertura do jornal Estado de São Paulo apresenta-se focada 

nas figuras de Lula e de Dilma, principalmente no primeiro personagem, então presidente 

brasileiro buscando eleger sua sucessora, e também priorizando nas chamadas, manchetes e 

textos de capa textos que prejudicam a campanha petista. 

 

4.1.2 Folha de São Paulo 
 

O jornal Folha de São Paulo, por sua vez, abriu espaço para a candidatura de Dilma 

Rousseff em 143 oportunidades de um total de 207 textos de capa, divididas em 83 “Contra”, 05 

“Pró” e 17 “Voz Direta”. 

A cobertura da Folha de São Paulo apresenta, já como primeira característica o enorme 

destaque dos códigos “Contra” em nossa codificação. Dentre as 83 codificações, 34 foram sobre 

Dilma, 31 sobre Lula e 18 sobre o PT, reforçando o personalismo na cobertura da campanha 

petista, entretanto de forma mais equilibrada entre as aparições de Lula e Dilma comparado, por 

exemplo, ao Estado de São Paulo. O PT, no entanto, é, comparativamente, preterido. 

O código “Pró” novamente pouco surge na cobertura jornalística com destaque as figuras 

de Lula e Dilma, sem nenhuma aparição ao PT. 

O código “Voz Direta” surge em sua menor contagem na amostra da Folha de São Paulo 

com 17 unidades de análise apenas. O PT surge com o maior destaque neste código com 07 

aparições, seguido de Lula com 06 aparições. Assim, não é possível destacar um ator, ou uma 

tendência, como o personalismo do “Contra”, deste código. 

É interessante notar também que a codificação neutra está mais concentrada em Dilma do 

que em Lula ou mesmo no PT, entretanto o código pouco apareceu, sendo o segundo menos 

codificado. 

Conclui-se que a cobertura da candidatura de Dilma Rousseff nas eleições de 2010 

realizada nas capas da Folha de São Paulo ocorre de forma eminentemente contrária a candidata 

petista, com o maior desta aos dois maiores personagens individuais da candidatura: a própria 

Dilma e o presidente Lula. 

 

 

 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 110 

4.1.3 O Globo 
 

Após análise dos 257 textos das capas dos jornais O Globo publicados durante o período 

eleitoral, contabilizamos um total de 272 aparições da candidatura de Dilma Rousseff, incluindo as 

aparições desta, de seu partido e do então presidente Lula. Do total, 164 foram “Contra”, 8 

“Pró”, 42 foram analisados como “Voz direta”. 

Tanto a preferência por notícias com o código “Contra” quanto o foco no personalismo da 

cobertura do jornal são reafirmadas na cobertura do O Globo. Com 81 aparições do presidente 

Lula e 59 da presidente Dilma, revisitamos a prioridade a figura do então presidente na 

cobertura dos jornais destacado como cabo eleitoral da candidatura do PT. 

Ao compararmos, foi perceptível o baixo número deste código, com apenas 8 

unidades, 5 sobre Dilma e 3 sobre Lula. O PT surge em 24 codificações “Contra” e nenhuma 

Pró, o que reforça a percepção do foco personalista em Dilma e Lula. O código “Voz Direta”, 

por sua vez, divide-se em 15 unidades de Dilma, 17 de Lula e 10 do PT, reafirmando a 

perspectiva citada acima. 

Há na cobertura do O Globo a campanha de Dilma uma característica única: o alto 

número de notícias neutras. Com 33 unidades de análise, o código “Neutro Dilma” está 

em destaque na cobertura do jornal, sendo o terceiro código com mais aparições. 

Assim, cobertura do jornal reforça a dos outros dois, na perspectiva de destacar 

mais os dois personagens da campanha de Dilma Rousseff, a própria candidata e o presidente 

Lula, e focar em uma cobertura crítica a petista, focando principalmente em códigos que 

analisamos como prejudiciais a candidatura da petista. 

 

4.2 José Serra 
 

Tabela 02 

Códigos Estado de São Paulo Folha de São Paulo O Globo Total 

Contra FHC 0 01 0 01 

Contra PSDB 04 07 03 14 

Contra Serra 11 28 16 55 

Pró Serra 29 14 26 69 

Pró FHC 02 0 03 05 

Pró PSDB 25 33 11 79 

Neutro Serra 44 10 31 85 

Neutro PSDB 06 12 06 24 

Neutro FHC 04 02 04 10 

Pesquisa 29 25 17 71 
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Voz Direta Serra 29 06 13 48 

Voz DiretaPSDB 06 03 08 17 

Voz Direta FHC 02 0 01 03 

Total 191 141 139 471 
Fonte: Elaboração própria 

 

A cobertura da campanha de José Serra (PSDB) foi marcada pela multiplicidade de 

atores envolvidos. É também interessante perceber na abordagem dos jornais sobre a 

candidatura de José Serra a vitimização do candidato, principalmente no caso da quebra do 

sigilo dos dados da do imposto de renda de sua filha Verônica Serra, e mesmo a vitimização 

do próprio PSDB que seria alvo de vergonhosas atitudes como espionagem por parte da 

campanha petista. 

 

4.2.1 Estado de São Paulo 
 

 

Do total de 285 textos de capas analisados, contabilizamos um total de 191 aparições de 

José Serra, do PSDB e de Fernando Henrique Cardoso. Dessas 176 aparições foram contabilizadas 

15 unidades analisadas como “Contra”, 56 como “Pró”, 54 como “Neutro”, 29 como 

“Pesquisa” e 37 como “Voz Direta”. 

As 15 unidades de análise codificadas como “Contra” presentes no jornal se dividem 

como 4 contrárias ao PSDB e 11 contrárias ao próprio José Serra, isto é, o jornal Estado de São 

Paulo evita criticar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, fato interessante ao 

compararmos ao tratamento dado ao então presidente Lula. É perceptível também o 

direcionamento de críticas a José Serra, afastando a imagem deste da do PSDB que, quando 

necessário, também é criticado. 

A expressiva aparição dos códigos “Pró” representa clara a proposta de exaltar a 

campanha do peessedebista, com as 56 unidades de análise dispostas 29 para Serra, 2 para 

FHC e 25 para o PSDB. É interessante notar que não há um maior destaque para a pessoal 

de Serra, mas uma proximidade entre os códigos “Pró Serra” e “Pró PSDB” apresentando a 

importância do partido na cobertura. No caso específico de FHC, como o ex-presidente foi 

destacado apenas a partir do início do segundo turno, sua quantidade de unidades de análises acaba 

reduzida. 

Por sua vez, o código “Voz Direta” surge na cobertura da campanha peessedebista em 

trinta e sete oportunidades, sendo seu principal foco de aparições à época do escândalo da 
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Receita Federal envolvendo a filha de José Serra, Verônica Serra, e o então presidente do PSDB, 

Eduardo Jorge. As falas publicadas de José Serra, que somam vinte nove aparições, estão em sua 

maioria atreladas aos códigos “Contra Dilma”, o que demonstra a tática do jornal em utilizar 

palavras de terceiros como mecanismo de denúncia ao PT, seja a sua campanha, seja ao seu 

governo, ou mesmo apenas a ditas ligações escusas com as FARC, por exemplo. 

As unidades de análise classificadas como “Neutro” também são uma tônica da cobertura 

do Estado de São Paulo a candidatura de José Serra. Com 54 unidades, o código é o segundo 

mais frequente na codificação do jornal, o que demonstra uma manutenção da figura do 

peessedebista nas capas do jornal mesmo sem notícias positivas ou negativas. Assim, o jornal se 

esforça para noticiar o então candidato do PSDB sempre que possível. 

 

4.2.2 Folha de São Paulo 
 

Do total de 207 manchetes ou chamadas das capas do jornais publicados durante o período 

eleitoral, o periódico Folha de São Paulo apresentou pela nossa codificação 141 trechos que 

mencionavam, ou faziam menção, ao então candidato do PSDB ou a setor associado à sua 

campanha divididos da seguinte forma em unidades de análise: 36 “Contra”, 47 “Pró”, 24 

“Neutro”, 25 “Pesquisa” e 09“Voz Direta”. 

A característica que primeiro surge em destaque dos dados acerca da cobertura do 

jornal dizem respeito à representação de José Serra. Com 28 unidades de análise “Contra” e 14 

“Pró”, percebemos na Folha um caráter muito mais combativo a campanha do candidato, muitas 

vezes em tom de denúncia. As codificações “Contra Serra”, normalmente estão atreladas a 

algum código “Voz Direta” da candidatura de Dilma Rousseff, transmitindo a mensagem não 

de crítica a José Serra por parte do jornal, mas de uma denúncia do periódico das técnicas de 

baixaria e tentativa de acusações da campanha do PT. 

Diferentemente da cobertura do Estado de São Paulo, a quantidade de vezes que o 

candidato foi abordado de maneira neutra não é tão expressiva, porém quando somada ao 

valor referente ao código “Pesquisa”, que também possui caráter mais neutro por informarem 

apenas intenções de voto, podemos entender que há expressividade. A quantidade de aparições 

desses códigos somada totaliza 58 aparições, quase 38% do total de trechos codificados e na 

maioria destes casos em que Serra é citado de forma neutra, o candidato surge criticando a 

campanha petista. Mesmo que o conteúdo das notícias não seja explicitamente pró-Serra, o 

mesmo segue no sentido de denegrir a imagem da candidata adversária, corroborando para o 

mesmo fim. 
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Os códigos “Contra”, novamente enfatizados no candidato do PSDB, surgem 36 

oportunidades. É interessante perceber que esse caráter mais combativo do jornal em relação à 

campanha de Serra, que aumentou o contingente de trechos codificados como “Contra Serra” 

começa a se desenhar mais enfaticamente a partir do fim do mês de outubro, quando fica mais 

evidente a menor possibilidade de vitória de Serra. É nesse período em se retoma com mais força 

uma possível falta de posicionamento do candidato em relação ao escândalo envolvendo 

“Paulo Preto”, e surge a suspeita quanto a licitação do metrô de São Paulo, quando Serra ainda 

era governador do estado de São Paulo. É importante destacar, contudo que ainda assim, as 

menções negativas são mais implícitas e amenas do que as menções à candidatura de Dilma e os 

escândalos ligados a esta. 

Por fim, os trechos codificados como “Voz direta” surgem na cobertura da Folha de 

São Paulo como mecanismo para que o candidato se defenda das acusações feitas a ele e 

também para condenar posições de Dilma Rousseff quanto a questão do aborto e a questão das 

privatizações, ressaltando um posicionamento mais ético e moral do candidato do PSDB. 

 

4.2.3 O Globo 
 

A campanha de José Serra foi codificada em 139 unidades de análises dentro dos 

257 textos publicados no jornal O Globo durante o período eleitoral, as quais estão divididas em 

19 unidades codificadas como “Contra”, 40 como “Pró”, 41 como “Neutro”, 17 como 

“Pesquisa” e 22 como “Voz Direta”. 

A codificação “Contra” assim como nos outros dois periódicos enfatiza a figura de José 

Serra, com 16 unidades críticas ao candidato enquanto apenas 3 para seu partido e, assim como 

no Estado de São Paulo não há nenhuma unidade crítica a FHC. 

O código “Pró” segue a mesma fórmula. Com 26 aparições de José Serra, contra 03 de FHC 

e 05 do partido, a fórmula de priorizar o candidato na cobertura se mantém como tônica. O foco 

em Serra do O Globo é sentido em todas as divisões que fizemos, destacando a influência do 

candidato na cobertura do periódico. 

Nas capas do jornal O Globo percentualmente é o código Neutro aquele que mais surge 

com 41 códigos, dentre os quais 31 são “Neutro Serra”. O código pesquisa, por sua vez, apenas 

possui 17 unidades de análise. Evidencia-se que a fatia expressiva de neutralidade é utilizada 

como escudo contra a crítica de uma parcialidade pró Serra visto o alto número de códigos 

contrários a candidatura de Dilma Rousseff, 164. 
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Com 13 unidades voltadas à Serra, 08 para o PSDB e 01 para FHC, o código “Voz 

Direta” pouco aparece na cobertura das capas do O Globo acerca da campanha do peessedebista. 

 

4.3 Marina Silva 

A terceira via da Campanha Eleitoral de 2010 foi Marina Silva, decisiva no segundo 

turno. Sua importância está principalmente, na visão de muitos eleitores em Marina como aquela 

que poderia trazer mudanças programáticas e ideológicas comparada aos partidos até hoje no 

poder, PT e PSDB. Somado a isto, a candidata se destacou por sua expressividade inesperada no 

primeiro turno, o que a tornou a fiel da balança no segundo turno, sendo a conquista de seu apoio 

um objetivo de Dilma e Serra pela perspectiva da vitória. Sua opção por não apoiar nenhum dos 

dois acabou dividindo seus votos e assim garantindo a vitória de Dilma Rousseff. 

 

Tabela 03 

Códigos Estado de São Paulo Folha de São Paulo O Globo Total 

Contra Marina 04 02 04 10 

Contra PV 0 0 0 0 

Pró Marina 03 03 02 8 

Pró PV 0 0 0 0 

Neutro Marina 20 12 29 61 

Neutro PV 05 02 03 10 

Pesquisa 12 13 06 31 

Voz Direta 

Marina 

11 09 11 31 

Voz Direta PV 0 0 0 0 

Total 55 41 55 151 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.1 Estado de São Paulo 

 

O jornal Estado de São Paulo, no período eleitoral, destacou a campanha de Marina 

Silva em 55 oportunidades, dentre o total de 285 textos em suas capas. Destas, 4 foram 

codificadas como “Contra”, 3 como “Pró”, 25 como “Neutro”, 12 como “Pesquisa” e 11 como 

“Voz direta”. 

Fica evidente pelos dados a abordagem mais objetiva do jornal em relação a candidata 

do PV, com uma quantidade muito maior de aparições do código Neutro do que de todos os 

outros. A expressividade fica ainda maior quando adicionamos o código Pesquisa, o que 

demonstra que mais da metade das notícias acerca de Marina, 37 unidades de análise para ser 

exato, são de natureza neutra. Revela-se, assim uma abordagem meramente informativa 
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quanto a campanha de Marina Silva, principalmente comparados outros códigos mais subjetivos 

como “Contra” e “Pró”. 

Podemos perceber também o espaço reduzido de Marina em relação aos outros dois 

candidatos de maior destaque, com apenas 55 unidades de análise, contra, por exemplo 195 

unidades para a campanha de Dilma Rousseff. Nesse sentido, a campanha de Marina ficou 

mais escondida pela maior evidência dada aos outros dois grandes candidatos, bem como 

pelas hostilidades trocadas entre eles e os escândalos em que os mesmos e atores associados 

estavam envolvidos. É possível que a estratégia de Marina Silva de evitar escândalos e 

polêmicas, buscando sempre focar em suas propostas ajude a explicar sua falta de espaço, 

somando a menor expressividade que sua campanha possuía comparada as de José Serra e Dilma 

Rousseff. 

O foco personalista da cobertura da campanha se mantém, o que está evidenciado 

na reduzida quantidade de trechos codificados que faziam menção ao Partido Verde, 5, contra 

50 que mencionavam a candidata do partido de alguma forma. 

Destacam-se também as unidades de análise codificadas como “Voz direta” e sua 

importância na cobertura do jornal à campanha da candidata verde. Os trechos que transcreviam 

alguma fala da candidata apareceram 11 vezes, um número relevante, dado o total de aparições 

de Marina, 55. Na maioria destas codificações Marina está criticando atitudes de seus adversários, 

o que serve para dar voz a candidata e também para eximir o jornal da crítica quanto a um 

posicionamento contrário ou favorável a outros candidatos, afinal utilizam-se apenas das vozes de 

Marina para criticar Dilma e Serra. 

 

4.3.2 Folha de São Paulo 
 

A Folha de São Paulo também abre pouco espaço para a candidatura de Marina Silva com 

apenas 41 unidades de análise dentre os 207 textos analisados. Esse total se divide em duas 

aparições do código “Contra”, três do código “Pró”, quatorze do código “Neutro”, treze do 

código “Pesquisa” e nove do código “Voz direta”. 

Assim como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo também pouco noticia Marina 

Silva e sua candidatura. Essa característica se revela ainda mais expressiva em caráter comparativo 

à campanha da candidata Dilma Rousseff (PT) que foi codificada, 105 vezes, em detrimento das 41 

aparições da campanha de Marina. Podemos também destacar a grande diferença na quantidade de 

aparições dos códigos “Contra” e “Pró”. Enquanto Marina Silva obteve apenas duas aparições 

negativas nas capas do jornal e três positivas, Dilma Rousseff e sua campanha obtiveram 83 
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negativas e 5 positivas, diferentemente do candidato José Serra que obteve junto a FHC e o PSDB 

36 aparições negativas e 47 positivas. 

A neutralidade também é uma característica recorrente na cobertura da campanha da 

candidata do PV. De um total de 41 aparições, 12 foram codificadas como neutras, onde havia 

predominância de trechos que faziam menção à candidata de maneira mais objetiva e informativa, 

o que não acontece na cobertura às outras duas candidaturas. Ainda considerando a característica 

em questão, o número de trechos que apresentavam apenas dados à respeito da intenção de votos 

na candidata, o código “Pesquisa” também se revela bastante expressivo com 13 unidades de 

análise. Ao somarmos a quantidade de aparições desses dois códigos, o valor obtido é de 25 

aparições neutras da candidata, mais da metade do total de trechos codificados que faziam 

algum tipo de menção à Marina, reforçando a ideia de objetividade na cobertura da verde. 

O Partido Verde, legenda da candidata, novamente obteve pouco espaço na cobertura 

jornalística da campanha de Marina. Apesar de os três jornais analisados terem seguido essa 

mesma tendência, de conferir pouca visibilidade ao partido, a Folha de São Paulo foi o jornal 

que apresentou menor quantidade de referências ao partido nas capas de seu jornal durante o 

período analisado, com apenas 2 trechos que mencionavam o partido, ambos neutros. Essa 

característica reforça o enfoque predominantemente mais personalista da cobertura, o que ocorre 

com os três candidatos, que além de colocar Marina como um ator secundário durante o pleito, 

em relação aos outros dois grandes candidatos com muito mais espaço nas capas, confere ainda 

menos importância ao seu partido. 

 

4.3.3 O Globo 
 

De todos os seus 257 textos de capas de durante o período eleitoral de 2010, o jornal O 

Globo abriu pouco espaço para a candidata do PV, Marina Silva com apenas 55 unidades de 

analise contabilizadas. Destas, quatro foram “Contra” a candidata, duas “Pró”, trinta e duas 

foram analisadas como “Neutros”, seis informavam a intenção de votos na candidata ao longo do 

território nacional e onze foram caracterizados como “Voz direta”. 

Além da tendência de dar  pouca evidência à campanha da candidata, seguida,  com 

algumas especificidades, pelos três jornais analisados, uma característica única se destacou na 

cobertura do jornal O Globo. Dentre as 55 aparições de Marina Silva nas capas do jornal, 29 

foram trechos codificados como neutros, mais da metade da quantidade de trechos em que a 

candidata é mencionada. Nesse sentido, evidencia-se de maneira clara o caráter mais descritivo 
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e meramente informativo de abordagem que as três coberturas tiveram, com o Globo indo além e 

se apresentando de forma mais descritiva. 

Marina em suas aparições é recorrentemente retratada como a candidata que estaria 

acima dos escândalos e sujeiras existentes, não se envolvendo na troca de acusações entre as 

candidaturas de Dilma e Serra. As menções à verde em textos sobre os escândalos optavam por 

publicar falas ou atitudes de Marina Silva condenando tais ações vergonhosas durante o 

período eleitoral. Nesse sentido, de certa forma, Marina Silva é retratada como a verdadeira 

defensora da moral e da honra, bastião da verdade, em detrimento aos outros dois principais 

candidatos, principalmente a candidata governista, que é retratada como figura despreparada e 

inexperiente para governar o país, dependente do então presidente Luís Inácio Lula da Silva. Este 

papel de bastião da ética e da moral que o jornal cria é, no segundo turno, transferido a José Serra. 

A reduzida quantidade de unidades “Contra” na análise quanto a candidatura de 

Marina Silva somada a reduzida quantidade de unidades “Pró” e ao alto número de “Neutro” 

criam a figura da neutralidade moral e ética de Marina, o que a tornaria a melhor via dentre os 

três candidatos o que poderíamos dizer é um favorecimento a sua candidatura. Esta tendência 

de uma abordagem que seria mais favorável a candidata do PV precisa, contudo, ser analisada com 

maior cuidado. 

Por mais que o jornal não tenha apresentado uma postura claramente combativa em 

relação à Marina, assim como o fez em relação à Dilma, a candidatura daquela ainda ficou 

ainda bastante escondida em meio aos escândalos e trocas de hostilidades fortemente 

evidenciados entre a candidata petista e o candidato peessedebista pelo jornal. Nesse sentido, a 

candidatura de Marina foi relativamente preterida se comparada às campanhas dos outros dois 

candidatos, surgindo apenas como uma possibilidade e não como uma força real como as 

candidaturas de PT e PSDB. 

Outra abordagem utilizada pelo jornal foi a reprodução de falas em que Marina tecia 

críticas ao governo Lula, à candidata do então presidente e ao candidato de oposição. Este tipo 

de abordagem, utilizando falas dos próprios envolvidos na eleição, permite ao periódico 

blindar-se de possíveis críticas de parcialidade ou falta de objetividade. 

 

4.4 Candidatos, partidos, presidentes e jornais. 
 

Neste sentido podemos organizar a cobertura dos três jornais às três candidaturas 

da seguinte maneira: 
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Tabela 04 

Código Estado de São 

Paulo 

Folha de São 

Paulo 

O Globo Total 

Contra candidatura 

Dilma 

144 83 164 391 

Contra candidatura 

Serra 

15 36 19 70 

Contra candidatura 

Marina 

04 02 04 10 

Pró-candidatura Dilma 07 05 08 20 

Pró-candidatura Serra 56 47 40 143 

Pró-candidatura Marina 03 03 02 08 

Neutro candidatura 

Dilma 

17 13 41 71 

Neutro candidatura 

Serra 

54 24 41 119 

Neutro candidatura 

Marina 

25 14 32 71 

Voz Direta candidatura 

Dilma 

44 17 42 103 

Voz Direta candidatura 

Serra 

37 09 22 68 

Voz Direta candidatura 

Marina 

11 09 11 31 

Fonte: Elaboração própria 

A partir da análise da tabela evidenciamos uma das conclusões apresentadas pela teoria, o 

discurso da neutralidade utilizado de forma consciente para encobrir os reais objetivos e o real 

discurso político dos jornais. Com 261 unidades do código “Neutro” e 391 unidades do 

código “Contra candidatura Dilma” evidencia-se que há um claro objetivo de prejudicar a 

candidatura petista. O adversarismo politico (BEZERRA, 2005) está claramente presente na 

relação entre as candidaturas da petista e do peessedebista, principalmente enquanto a primeira é 

o maior alvo de críticas e o segundo o maior alvo de textos que o favorecem com 143 unidades 

de análise. Este adversarismo, contudo, está coberto pelo véu de neutralidade que possui na 

cobertura de Marina um poderoso aliado. 

Os papéis de Lula e FHC na cobertura das candidaturas de seus respectivos candidatos 

também são fatores a se analisar. Enquanto o presidente petista é forte alvo da crítica da 

imprensa, tanto com críticas ao seu governo, quanto a seu comportamento eleitoreiro no período 

eleitoral, FHC possui pouquíssimo espaço na cobertura, entretanto este espaço ajuda a 

beneficiar tanto sua imagem quanto a de seu candidato. 

Os partidos também possuem espaço e cobertura distinta por parte dos jornais. 

Enquanto o PT possui apenas textos que o prejudicam ou são neutros em relação a este, o 
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PSDB é fortemente apresentado de forma positiva, com algum espaço para neutralidade e raros 

textos críticos. 

Existe também uma forma única que as capas trazem na cobertura à José Serra no 

período da quebra do sigilo de sua filha na Receita Federal, Verônica Serra: a vitimização do 

candidato. Esta perspectiva de se apresentar o candidato também atinge o PSDB, principalmente 

pelo presidente deste também ter sido alvo de quebra do sigilo na Receita Federal, apresentando-os 

como vítimas da campanha suja realizada pelo PT, com espionagem e baixarias. Seguindo por 

este caminho, as coberturas desmoralizam a campanha petista já que afirmam que o sigilo 

fiscal da filha de José Serra de maneira ilícita em prol de auto-favorecimento. Além disto, o 

partido ainda apoiaria manifestações violentas que agridem fisicamente o adversário, como 

no caso da manifestação petista, em que objetos foram arremessados e o presidenciável tucano foi 

atingido. 

É importante ressaltar que, mesmo que os jornais noticiem o nome de Serra em meio 

a temas polêmicos como a questão do aborto, o caos da saúde pública, a questão do metrô de 

São, por exemplo, o candidato sempre é retratado como alguém com postura bem mais limpa e 

honrosa do que a de Dilma, geralmente retratada como uma candidata que está envolvida em 

escândalos e sujeiras. Para fortalecer essa visão, o jornal faz questão de publicar comentários de 

Serra enfatizando  essas  características  de  sua  adversária  e  do  partido  desta,  

demonstrando  sua desaprovação diante de tais condutas petistas e ressaltando que sua postura 

seria completamente diferente. Quando os jornais apresentam denúncias que recaem sobre Serra, 

há menos notícias, além de serem colocadas, muitas vezes, como acusações infundadas, sem provas 

concretas. 

É interessante perceber que o uso da “Voz Direta” como mecanismo para desconstruir a 

figura de Dilma. O jornal O Globo, por exemplo, se utilizada de declarações de José Serra 

afirmando que a candidata era “ventríloqua de marqueteiro”, “candidata oculta” e que 

desrespeitava o povo ao se “sentar na cadeira” da presidência antes da eleição terminar. Além da 

candidata, o partido desta e o governo-Lula também são alvos que fariam o Brasil viver em 

“situação de mentira permanente”. 

Por fim há o fator Marina. A cobertura da candidata do PV pelos três jornais teve como 

características cautela e neutralidade. A verde ao mesmo tempo em que era percebida como 

alguém para mudar o rumo da eleição retirando votos de Dilma e permitindo a José Serra 

chegar ao segundo turno, era também uma ameaça ao candidato peessedebista chegar a este 

segundo turno. Seu duplo papel ajuda a limitar seu espaço na mídia. A derrota da candidata no 

primeiro turno com votação expressiva, todavia, impulsiona seu retorno a mídia, já que seu apoio é 
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visto como o fiel da balança. Os jornais buscam alinhar os posicionamentos de Marina e Serra 

buscam ajudar os eleitores da verde a transferirem seus votos ao candidata do PSDB. 

 

5. Conclusão 
 

Analisando as capas dos três jornais de maior circulação do país conseguimos formar uma 

idéia da forma de agir da grande mídia durante o período da eleição. As três coberturas nos 

apresentam a mesma tática de formação da opinião pública na campanha: a desconstrução da 

imagem de Dilma Rousseff, construção da candidatura de José Serra e a neutralidade na cobertura 

de Marina Silva. 

Apesar de o alvo principal ser a candidata do PT, seu partido também é alvo da 

desconstrução por parte dos periódicos. Nesta perspectiva, o partido é de forma recorrente 

relacionado com atitudes imorais e antiéticas como ligações com facções criminosas, corrupção, 

ligado à ideia de restrição da liberdade de imprensa, a favor da legalização do aborto e mesmo 

um partido que manipularia sua candidata na presidência se esta vencesse a eleição. Este tipo 

de ação busca criar a imagem do partido antiético que seria contraposto a suposta ética da 

campanha do PSDB que não possui nenhum escândalo, mesmo que seu candidato tenha alguns 

momentos de crise ética, tratadas como meras especulações pelas capas dos jornais. 

Este tipo de estratégia fica conectada a percepção do senso comum de política como 

sinônimo de corrupção. E ao conectar um partido ou candidato a este tipo de prática você 

ajuda a incutir no cidadão a dúvida quanto a credibilidade desta candidatura; ao mesmo tempo 

transmitir a ideia de idoneidade de outro partido cria uma aurea de solução para a 

candidatura deste. Este tipo de estratégia, entretanto, não foi suficiente para convencer o eleitor 

brasileiro ao final da eleição de que José Serra era melhor opção do que Dilma Rousseff. 

Como já apresentamos anteriormente, os jornais não apenas atacaram Dilma Rousseff, mas 

também exaltaram José Serra e também Marina Silva. Os jornais Folha de São Paulo e Estado de 

São Paulo permitiram ao candidato peessedebista se defender das acusações acerca de Paulo 

Preto; O Globo, por sua vez, abriu espaço para Marina Silva apresentar suas propostas e também 

destacou mais a campanha da verde que os outros jornais. No segundo turno, todavia, o destaque é 

dado à campanha do candidato do PSDB em todos os jornais, frente a saída da terceira concorrente. 

Concluímos, desta forma, que apesar dos jornais se afirmarem enquanto atores neutros e 

objetivos durante o período eleitoral, é evidente o posicionamento político dos três jornais. 

Utilizando a neutralidade como um escudo para esconder o real objetivo de desconstruir a 

candidatura de Dilma Rousseff em prol da candidatura de José Serra, os jornais demonstram 
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uma atuação muito mais orientada a um fim de convencimento de uma perspectiva do que de 

mera transmissão de informações. 

Sendo assim, as coberturas que os jornais realizaram, que se auto determinaram enquanto 

neutras, na realidade buscaram apresentar a candidata Dilma como a despreparada, a corrupta, 

a inexperiente, aquela filiada ao “partido da morte” (Andréa Michael, FSP, 24/10), e o candidato 

José Serra como o homem preparado, de bem, experiente, a favor da família, o único capaz de 

retirar o Brasil do caminho da mentira e da destruição dos últimos anos. 
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Breve estudo sobre uma proposta de Reforma Política 

brasileira: APJ 3/2012 em foco 
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Resumo 

 

Na realidade dos sistemas democráticos se impõem diversos problemas práticos que 

acompanham o desenvolvimento da caminhada plural que foi desenhada; alguns destes são 

inesperados e frutos diretos da prática política da corrupção. Para se encontrar uma solução, ou ao 

menos tentar amenizar estes problemas, foram encaminhadas propostas às duas Casas Legisladoras 

do Brasil. Este trabalho busca discutir a proposta mais sólida e complexa até o presente ano, o 

projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados sob o nome de APJ 3/2012 de autoria do 

Deputado Federal Henrique Fontana PT/RS. Os dois eixos principais desta proposição de 

anteprojeto são a instituição do financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais e a 

introdução do sistema proporcional com listas flexíveis nas eleições proporcionais. Acerca do 

primeiro tema, esta seria um meio de combater a excessiva influência do poder econômico no 

processo político. Já sobre a segunda questão, seria uma forma de fortalecer os partidos e ampliar o 

conteúdo programático das propostas políticas defendidas nas eleições proporcionais, sem retirar a 

prerrogativa do eleitor de escolher os candidatos de sua preferência. Assim, o anteprojeto busca 

resolver uma parte da problemática operacional do sistema eleitoral brasileiro se utilizando de duas 

questões tidas como centrais e que canalizam e trazem a reboque outros diversos questionamentos 

menores, mas não menos importantes.  

 

Palavras-chave: Ciência Política, Teoria Política, Reforma Política. 
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Introdução 

 

Por que uma Reforma Política? 

 

O autor deste artigo tem como objetivo com este, a apresentação e consequente discussão do 

anteprojeto de Reforma Política, APJ 3/2012, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados e 

constitui-se com maiores possibilidades de ser aprovado e colocado em vigor. Esta análise busca, 

modestamente, servir como mais um fator elucidativo para o que se põe como uma das grandes 

questões práticas no que tange ao aumento da participação política e na aproximação da sociedade 

civil com a política institucional. Sobretudo após a série de manifestações políticas pós-junho de 

2013, que clamavam, entre outros pontos, por maior presença popular nos processos decisórios. 

Estes alarmes dados pela sociedade civil caracterizam um período de descrença nas formas de 

participação política tradicionais e denotam, nas palavras de Bolívar Lamounier; “[...]um 

perceptível aumento da hostilidade popular em relação às instituições e à classe política”
2
. A 

democracia representativa brasileira então, chega a um ponto que, segundo diversos autores, se 

institucionalizou de tamanha maneira a se desaproximar de suas bases orgânicas.  

Inicialmente, nossa proposta para este trabalho é suscitar uma discussão que debata a real 

necessidade de uma mudança no funcionamento do sistema democrático representativo brasileiro. 

Assim, planejamos levantar as principais questões que cercam a patente descrença política na 

democracia e consequente apatia política que se instala, volta e meia, e que justificam o próprio 

anteprojeto. Planejamos fazer um estudo minucioso da proposta de maneira que estabeleçamos um 

panorama amplo de debate, sempre tomando como premissas a inclusão e a aproximação política do 

cidadão comum com o sistema que o governa, para que esta relação seja cada vez mais complexa, 

dependente e orgânica. 

Em uma rápida pesquisa no site da Câmara dos Deputados (www.camara.leg.br), pode-se 

encontrar um histórico de propostas de reforma política que se inicia no ano de 2001. Podem ser 

encontrados cerca de 134 resultados entre projetos, emendas e outros. Obviamente, o número de 

propostas é variável de acordo com os anos, porém apresenta algumas características incomuns.  

                                                           
2
 LAMOUNIER, Bolívar. “Idéias e Consequências”, p. 113.  

http://www.camara.leg.br/
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A primeira proposição data do ano de 2001 e o número vem, naturalmente, crescendo. 

Naturalmente, cremos, por causa do desenvolvimento da prática democrática em nosso país e da 

constatação de diversos problemas relacionados à sua operacionalização. Em 2003, 2007 e 2009, 

anos próximos à eleições houveram taxas altas de proposições, algo em torno de 14, porém o ano de 

2011 foi atípico quanto a essas, foram feitas 70. Cremos ser um reflexo das pequenas mudanças 

estruturais que foram sendo feitas no processo, tal como a aprovação do projeto “Ficha Limpa” no 

ano anterior (Lei Complementar nº. 135 de 2010). De maneira geral, o processo é bem visto por 

estar trazendo a debate questões de suma importância para a vida política do cidadão. 

Desses 134 resultados da busca, 3 são projetos de emendas à Constituição mais encorpados 

que, conforme relatado nos autos, foram debatidos ampla e pluralmente e pouco diferem entre si. 

São eles: APJ 1/2011, APJ 2/2011 e APJ 3/2012. Em uma primeira análise, as três propostas são 

de mesmo texto e as duas primeiras estão arquivadas por, aparentemente, perda de prazos ou atrasos 

burocráticos. A APJ 1/2011 apresenta 52 emendas ao projeto, a APJ 2/2011 tem 81 e a APJ3/2012, 

33 emendas. Os outros resultados são adendos, emendas e requerimentos a estas partes basilares. A 

APJ 3/2012 se apresenta como a alternativa mais atual e próxima de uma eventual aprovação, 

assim, se torna natural a sua escolha como objeto de estudo.  
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Desenvolvimento 

 

Um debruçar sobre o Anteprojeto de Lei 3 de 2012 

 

 Os dois eixos principais das proposições do texto do anteprojeto são a instituição do 

financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais e a introdução do sistema proporcional 

com listas flexíveis nas eleições proporcionais. Acerca do primeiro tema, esta seria um meio de 

combater a excessiva influência do poder econômico no processo político. O modelo de 

financiamento das campanhas eleitorais é tido como um dos pontos cruciais e a gênese de 

problemas conceituais e estruturais que podem acabar por minar a liberdade de opinião e interesse 

que deve gerir e ser parte integrante do sistema democrático, terminando assim por minar o mesmo. 

Diante do quadro brasileiro, no qual tem havido um aumento exponencial do custo das campanhas 

eleitorais, sobretudo desde 2002, pode-se imaginar os possíveis efeitos devastadores para a 

democracia brasileira, a curto e médio prazo, se pensarmos nos valores médios necessários para 

eleger um candidato.  

 

          

 

Neste quadro acima, podemos observar que, por exemplo, um Senador no ano de 2010 

necessitou de R$387 milhões para sair vitorioso. Pouquíssimos candidatos deteriam este valor do 

próprio patrimônio, ou seja, teriam que angariar fundos de outras fontes, essencialmente, privadas. 

Alguns outros pontos de questionamento importantes ressaltados pelo texto são: que tipo de troca 
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política seria interessante para os apoiadores privados desta campanha para que disponibilizassem 

tal montante? Uma vez eleitos, estes representantes populares, em uma questão que os colocasse 

como mediador entre seus representados e seus financiadores, poderiam se postar isentamente 

visando o melhor para os que o elegeram?  

São questionamentos que, segundo o texto do anteprojeto, poderiam ser evitados se antes 

tivessem sido discutidas medidas mais profundas de intermediação da relação entre dinheiro e 

eleições. É sobre este pano de fundo que se baseia esta proposta do financiamento exclusivo público 

de campanhas eleitorais. Apesar de ser um problema recorrente em praticamente todos os países 

democráticos do mundo, como pode-se ver no quadro, sua importância em relação ao que é 

necessário para ser eleito vem aumentando e se tornando visível em nosso país. Via de regra, as 

campanhas tem se tornado mais caras e mais dependentes de um marketing político cada vez mais 

sofisticado. Assim, se faz mister estabelecer o que ainda não regulamentado; um limite à esta 

“escalada vertiginosa de gastos”
3
. Segundo o documento, os 513 deputados eleitos gastaram doze 

vezes mais do que o restante dos candidatos não eleitos.  

Dessa maneira, pode-se perceber que muito da elegibilidade de um candidato está 

intimamente ligada à sua captação de recursos, o que, a longo prazo, torna a democracia menos 

plural e representativa, viciando o processo. As chances de vencer as eleições por parte de quem 

não tem acesso a fartos recursos, ou ainda, quem não defenda pautas interessantes para grandes 

empresas e corporações, se torna cada vez menor. Assim, “as chances de eleição diminuem cada 

vez mais para quem não tem acesso a recursos – e o caminho para obtê-los passa cada vez mais 

pelo suporte financeiro por parte das empresas e grandes corporações.”
4
 

O próprio documento afirma saber ser de conhecimento público que há exceções e campanhas 

vitoriosas, feitas de maneira “digna e honrada”, e com orçamento bem menor do que a média de 

valores expostos acima, porém, é notável a possibilidade de que as regras do sistema atual 

“compelem os postulantes a bater à porta dos financiadores privados”
5
. O que significa que a real 

representação dos interesses dos votantes pode estar sob ameaça dos interesses financiadores, 

podendo tornar o processo menos democrático e plural. Fica exposta desta maneira, que “as regras 

vigentes abrem um conjunto de hipóteses cada vez mais arriscadas para os que se lançam à 

empreitada eleitoral. As possibilidades de relações escusas, com transações de interesses, são 
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 Página 31. APJ 3/2012 – “Comissão especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação à Reforma 

Política” 
4
 idem. 
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 ibidem, p. 32. 
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evidentes. Mesmo quando feitas de forma transparente e legal, as doações de empresas lançam 

uma sombra de suspeita de que, cedo ou tarde, a ‘fatura’ será cobrada, e os interesses privados se 

sobreporão ao interesse público.”
6
  

Já sobre a segunda principal questão tratada pelo anteprojeto; a proposta de alteração do atual 

sistema para um proporcional de lista flexível, seria, segundo o documento, uma forma de fortalecer 

os partidos e ampliar o conteúdo programático das propostas políticas defendidas nas eleições 

proporcionais, sem retirar a prerrogativa do eleitor de escolher os candidatos de sua preferência.  

A idéia de manter e reafirmar o sistema proporcional é aliada à noção de “lista flexível” para 

buscar o seu aperfeiçoamento da representação política. Segundo o anteprojeto, com estes dois 

dispositivos conjugados, os partidos poderão manifestar de maneira pública suas preferências 

políticas na ordem de estabelecimento de seus candidatos. Ou seja, será apresentada uma lista 

ordenada de candidatos elaborada pelo partido. Em um segundo momento, o eleitor teria total 

liberdade para votar no candidato de sua preferência, fazendo com que o mesmo subisse dentro da 

lista partidária. Caso o eleitor concorde inteiramente com a lista elaborada, poderia votar na legenda 

partidária, o que referendaria seu alinhamento com o que foi escolhido pelo partido. No primeiro 

evento, o eleitor exercendo seu voto nominalmente, já no segundo, estaria concordando com a lista 

pré-elaborada. Dessa maneira, é buscada uma solução que abarque as duas possibilidades de voto, 

fazendo com que ambas sejam contempladas, compatibilizando assim as estratégias coletivas dos 

partidos e deixando, democraticamente, o eleitor influir no processo de ordenamento da lista. 

“Dependendo das estratégias dos partidos e das preferências dos eleitores, cada agremiação 

poderá ter composição diferenciada entre votos nominais e votos de legenda. Em duas situações 

extremas, se todos os eleitores de um partido votarem nominalmente em candidatos, o sistema 

funciona como uma ‘lista aberta’; se, ao contrário, se todos os eleitores votarem na legenda, o 

sistema funciona como uma ‘lista fechada’”. 
7
  

O texto do anteprojeto ainda é bastante detalhado em relação aos pormenores de algumas 

outras questões: disserta sobre as mudanças que propõem em relação às fórmulas dos cálculos de 

média necessária para a eleição, apontando para a utilização da “Fórmula d’Hondt”, em detrimento 

do coeficiente eleitoral e partidário. Define também novas diretrizes para a democracia interna dos 

partidos, apresentando três opções para os mesmos decidirem o ordenamento da lista de candidatos 

(sempre observando o voto secreto) entre a votação nominal em convenção (“na qual cada 
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convencional votará obrigatoriamente em quatro candidatos diferentes”
8
), a votação por chapas em 

convenção (pelo sistema proporcional) ou as prévias abertas à participação de todos os filiados 

(com votação nominal em candidatos). Busca fomentar a participação política institucional feminina 

ao afirmar que “nas listas partidárias preordenadas, deverá haver alternância de gênero a cada 

três posições da lista”
9
, e justifica tal condição afirmando serem patentes as discrepâncias de poder 

existentes entre gêneros no Brasil, dessa maneira, julga ser uma medida importante para reverter 

esta situação a “inserção social das mulheres em postos de liderança ou mesmo nas chances 

diferenciadas de arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais.”
10

. Cria ainda a figura das 

federações partidárias, obrigando com que os partidos que se aliaram no processo eletivo 

mantenham seu compromisso interpartidário durante o exercício do poder. Essas federações 

poderiam ter abrangência nacional ou estadual e deverão permanecer unidas por, no mínimo, três 

anos. Ficaria vetada a possibilidade de não adesão dentro dos Estados, ou seja, “uma vez constituída 

a federação estadual, em todas as eleições que disputarem, deverão os partidos federados estar 

aliados.”
11

. Ainda que, ao nível dos Estados, as federações partidárias, não tenham de ser seguidas. 

Um outro ponto bastante importante trabalhado no texto do anteprojeto é o que tange ao 

aumento da participação política por parte da democracia participativa. O texto diz que a 

Constituição de 1988 desenhou um modelo misto entre democracia representativa e direta ao 

afirmar que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição.”.
12

 Ou seja, já há nela a previsão de uma possibilidade 

de participação política efetiva direta. Mas, segundo o anteprojeto é pouco. “O art. 14, por sua vez, 

estabeleceu os meios de exercício da soberania popular, os quais, além do voto direto e secreto, 

consistem no plebiscito e na iniciativa popular. No tocante à iniciativa popular, o § 2º do art. 61 

definiu sua forma de exercício. Segundo o dispositivo constitucional, um projeto de lei de iniciativa 

popular pode ser apresentado à Câmara dos Deputados desde que subscrito, no mínimo, por um 

por cento do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco Estados, com não menos de três 

décimos por cento dos eleitores de cada um deles.”
13

.  

Dessa maneira, fica exposta, a necessidade de uma reformulação, visto que, segundo o texto, 

não há dúvidas de que o constituinte foi bastante rigoroso com os requisitos necessários à 

apresentação de projetos de lei de iniciativa popular, tornando-os escassos. Também por isso, há 
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 ibidem, p.37. 
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 ibidem, p. 38. 
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 ibidem, p. 38. 
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poucas propostas que surgiram por este caminho em mais de 20 anos de Constituição. E, mesmo 

assim, sempre tuteladas, sob o aspecto formal, por parlamentares. A tese defendida é a de que o 

rigor constitucional tem inviabilizado, na prática, esta forma de se fazer política. Assim, o 

anteprojeto busca apresentar uma forma aperfeiçoada, mais simples, de exercer o mecanismo de 

iniciativa popular de leis, ao reduzir alguns critérios que legislou como excedentes. Apesar do 

número fixo mínimo de assinaturas de cidadãos em apoio aos projetos de leis ser matéria 

constitucional (ou seja, somente poderia ser alterado por PEC), o procedimento utilizado para a 

arrecadação das assinaturas pode ser mudado por lei ordinária. E é alterando a Lei nº 9.709, de 

1988, que regulamenta o art. 14 da Constituição, que o anteprojeto julga conseguir atualizar o 

processo, de maneira que se possa, além dos meios já previstos (assinaturas em papel), utilizar os 

meios digitais.  

Por mais que se possa criticar a iniciativa, utilizando-se o argumento de que há um alto custo 

envolvido nas certificações digitais e que também há pouca familiaridade de boa parte dos cidadãos 

com esta tecnologia, cabe aqui afirmar que “há uma forte tendência de que essa tecnologia seja 

universalizada com o uso do Registro de Identidade Civil (RIC), que conforme planejamento do 

Governo Federal, será disponibilizado a todos os cidadãos brasileiros no prazo de dez anos. O 

RIC, além de unificar uma série de documentos, trará embutido um certificado digital de modo a 

viabilizar a assinatura digital segura e com suporte jurídico.”
14

. Pode-se perceber então, uma 

oportunidade de oxigenar o processo democrático no Brasil, viabilizando outros procedimentos de 

acesso ao poder político. Com este novo formato, a coleta e a validação das assinaturas de apoio às 

proposições populares seria agilizada, bem como o conhecimento das proposições poderia ser 

divulgado através das redes sociais. A validação da situação jurídico-eleitoral do cidadão ficaria nas 

mãos da Justiça Eleitoral, tendo como base a conexão do cadastro específico com as bases de dados 

do próprio órgão.  

Outro ponto importante defendido no anteprojeto é a possibilidade de qualquer proposição 

que atinja o dobro das assinaturas mínimas exigidas, seja tramitada em caráter de urgência nas duas 

Casas do Congresso Nacional, priorizando assim, o que a iniciativa popular impuser como sua 

vontade. 

Por último, mas não menos importante, o anteprojeto de reforma política afirma ser composto 

de uma ampla gama de propostas que visam o aperfeiçoamento do sistema político e eleitoral 

brasileiro. Assim, tendo em vista as medidas de caráter inovador que busca uma maior 
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horizontalização e um aumento real da participação popular no processo político do Brasil, tem a 

opinião popular como uma premissa para lhe conferir legitimidade. O texto propõe então que seja 

realizado um referendo para a sua aprovação. Uma consulta ao eleitorado “sobre um modelo 

definido, votado no Parlamento, e não sobre uma multiplicidade de sistemas, que admitem 

diferentes conformações quando de sua implementação. [...] Só assim o eleitor terá a segurança de 

que nenhuma mudança no sistema eleitoral ou no financiamento público entrará em vigor sem seu 

consentimento. Propomos, portanto, um referendo popular a se dar após a aprovação da lei pelo 

Congresso, condicionando a entrada em vigor dos dispositivos da lei relativos ao sistema eleitoral 

e ao financiamento público exclusivo das eleições ao voto favorável do povo na consulta, à maneira 

do que se deu no caso do Estatuto do Desarmamento.”
15 

Através dessas mudanças, maiores, no caso do financiamento de campanhas e no do sistema 

eleitoral, e menores em outras questões, o projeto visa horizontalizar mais o processo democrático 

brasileiro de maneira a torná-lo mais dinâmico e efetivo. Dessa maneira, faz diversas propostas ao 

longo do texto.  

O anteprojeto justifica o financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais por 

entender que através dele, pode-se obter um refinamento dos interesses políticos em questão. Ou 

seja, o financiamento público “possibilita um financiamento livre de interesses outros que não 

sejam os legítimos interesses de representação política. O financiamento pelo Estado é definido por 

critérios claros e transparentes, vinculados à força das agremiações junto à sociedade, e não 

dependente das decisões arbitrárias dos grandes financiadores privados.”
16

. Obviamente, a 

hipótese do texto é a de que não tendo que financiar suas campanhas com dinheiro privado, os 

representantes políticos não ficariam tão expostos aos interesses desse modelo vertical, e assim, 

poderiam abraçar os interesses dos seus votantes, reais responsáveis por estarem onde se encontram.  

Seguindo a mesma lógica, este novo modelo de financiamento faria aumentar a participação 

política de núcleos da sociedade que são mal representados no modelo atual; a saber, os nichos 

políticos que não representam interesses de empresas e grandes corporações. Esta nova diretriz, 

segundo o anteprojeto, trará uma oxigenação ao sistema eleitoral brasileiro, ao aumentar a 

competitividade dos candidatos que defendam estas propostas.  

O texto do projeto disserta sobre uma nova distribuição de recursos orçamentários aos 

candidatos, que se daria “segundo uma árvore de distribuição que define o montante de recursos 

                                                           
15

 ibidem, p.41. 
16

 ibidem, p. 32. 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 132 

para cada cargo em disputa, em cada Estado ou Município. A seguir, os recursos são distribuídos 

entre os partidos, de acordo, com o número de votos obtidos nas eleições anteriores, uma parte de 

forma igualitária, e outra, de acordo com a votação recebida nas respectivas circunscrições”
17

. A 

proposta detalha melhor o formato de maneira a deixar clara a necessidade de transparência e o 

largo papel que teria o TSE em divulgar os valores em pormenores repassados a cada partido e 

coligação. De maneira que podemos perceber ser o principal argumento do anteprojeto que o 

financiamento exclusivo fará com que as campanhas sejam mais baratas que as atuais e a sua 

fiscalização será facilitada por todos terem acesso às fontes e ao montante que seria disposto aos 

candidatos.  

Seria estabelecido um teto de gastos aos olhos de toda a sociedade, que, por sua vez, poderia 

auxiliar e muito à fiscalização do processo. Assim como os outros candidatos e a própria mídia. 

Quanto à possibilidade de argumentação contrária, relativa à alegação de que os partidos políticos 

que detêm as maiores bancadas receberem maior quantidade de recursos no sistema de 

financiamento público, há que se lembrar que, no modelo atual, os maiores partidos já são os 

maiores receptores de financiamento privado, justamente por serem, estatisticamente, os partidos 

que mais elegem possíveis candidatos. A resposta do documento é a de que “se fizermos uma 

simulação dos valores que seriam destinados aos partidos, segundo as regras do projeto, 

perceberemos que a distância relativa entre as agremiações será reduzida no modelo de 

financiamento público. Comparando os dois modelos, devemos nos perguntar qual deles seria mais 

adequado à realização dos ideais republicanos e democráticos. O financiamento privado, que 

expressa o poder discriminatório dos grandes doadores na escolha dos candidatos afinados com 

suas preferências ideológicas, em detrimento de todos os demais? Ou o financiamento público, 

cujas regras e funcionamento serão de conhecimento de todos, sem que seus recebedores se 

encontrem na situação de dependência do capital privado, com impactos potencialmente negativos 

na gestão do Estado?”
18

. Pode-se perceber então, a preocupação que o projeto tem com a 

repercussão dos ecos orçamentários na real diminuição da verticalização já existente entre o 

financiamento de partidos. Ou seja, fica subentendido que esta é uma grande questão que o 

documento busca solucionar, ou amenizar. Mas não só. Não há garantias de que não existirá a 

corrupção de recursos e o seu desvio, porém, infelizmente, “as ilegalidades se apresentam em todas 

as atividades reguladas por lei [...] O importante é que o financiamento público ataca as causa da 

corrupção, permite que os candidatos possam fazer campanha sem recorrer a relações que os 
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tornam vulneráveis, e facilita a fiscalização e punição das burlas.”
19

. Este é a principal afirmação 

do documento nesta questão do financiamento público de campanhas: o financiamento público 

ataca as causas da corrupção posterior à elegibilidade do candidato. Ataca a principal causa do 

possível comprometimento do eleito com as suas bases financiadoras, havendo detalhes 

pormenorizados, no documento, das sanções de natureza administrativa, eleitoral e penal, para casos 

de desvio de aporte financeiro público, ou mesmo financiamento privado nominal.  

 Por outro lado, há ainda uma questão que se põe: seria justo o onerar os cofres públicos para 

realizar as campanhas políticas, desviando os recursos de áreas já tão necessitadas? O anteprojeto 

propõe uma nova ótica sobre o assunto dizendo ser isto um pequeno gasto perante os recursos que 

poderiam ser poupados pela inexistência de compromissos espúrios, tais quais o sistema atual 

permite e propicia. Além de relembrar que o contribuinte já é o maior financiador indireto, porque 

as corporações que financiam as campanhas políticas certamente embutem os valores das mesmas 

em seus preços. Há ainda a proposta de que pessoas físicas e jurídicas possam contribuir com o 

Fundo de Financiamento das Campanhas Eleitorais, o que ajudaria a diminuir os gastos públicos. 

Essas doações não poderiam se feitas, em hipótese alguma, diretamente a partidos ou candidatos, 

apenas ao Fundo. E este, por sua vez, distribuiria os recursos de financiamento privado segundo as 

novas regras estabelecidas e já expostas, fazendo com que houvesse uma redução do custo das 

eleições aos cofres públicos. 

O anteprojeto expõe a todo momento, que diminuir a possibilidade de relações escusas entre 

os interesses privados que já financiam diversos agente representativos da política brasileira e estes 

últimos, fortalece os laços democráticos que unem os eleitos dos eleitores. Ou seja, horizontaliza e 

refina a qualidade dos canais de representação da sociedade. E vai mais além, afirma que todas estas 

propostas somadas, “apontam no sentido da redução dos custos e da influência do poder econômico 

nas campanhas eleitorais, com manutenção do direito de representação das minorias e do voto de 

opinião, assegurados pelo sistema proporcional.”
20
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PEC – Propostas de Emenda à Constituição 

 

O anteprojeto apresenta alguns anexos com PEC´s que gerem alguns outros pontos, ou mesmo 

reveem questões citadas no seu decorrer. Estas propostas não apresentam, na presente data, um 

número fixo para cada, tornando sua identificação somente possível de acordo com o artigo da 

Constituição que têm por objetivo alterar. Dessa maneira, por representarem interesse específico no 

grande arco de propostas que, em conjunto, são chamadas de reforma política, julgamos correto 

tecermos alguns rápidos comentários sobre as mesmas.   

A primeira proposta busca alterar os artigos 28, 29, 60, 61 e 82 da Constituição Federal no 

que tange às datas de posse de cargos do Poder Executivo e também aos requisitos necessários para 

apresentação de projetos de lei vinculados à iniciativa popular. Sua justificativa para o primeiro 

caso é a de que as datas para a posse dos cargos de Governador e Presidente são as mesmas (1º de 

Janeiro), tornando cada vez mais difícil que a posse presidencial possa ser acompanhada pelos 

Governadores recém empossados. A situação é análoga com relação a estes últimos entre si. De 

maneira que a proposta é a de que sejam remarcadas as datas para 5, 10 e 15 de janeiro, para, 

respectivamente, Prefeitos, Governadores e Presidente da República. Por mais que no primeiro ano 

de validade os mandatos superariam em alguns poucos dias os quatro anos previstos, nos anos 

subsequentes, o calendário seria ajustado naturalmente. Quanto à segunda questão, a tentativa de 

simplificar o processo de projeto de lei por iniciativa popular, é justificada como necessária para um 

avanço no exercício verdadeiramente plural da democracia. Assim, o projeto de lei propõe que 

passem a ser exigidas somente quinhentas mil assinaturas (antes eram necessárias um porcento do 

eleitorado), no mínimo, além de ser retirada a necessidade das mesmas serem distribuídas em mais 

unidades da Federação (eram necessários documentos de cinco unidades também com apoio 

mínimo em cada um deles). O texto ainda lembra que o novo número pode ser tido como baixo, 

porém, para meios comparativos, deve-se ter em mente uma correlação com o número de votos 

necessários para eleger um Deputado Federal no Estado de maior coeficiente eleitoral das eleições 

de 2010; São Paulo. Foram necessários trezentos e catorze mil votos. Assim, presume-se que as 

quinhentas mil assinaturas propostas como necessárias superem, em muito, as atribuições de uma 

proposição democrática.  
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A segunda PEC visa alterar o art. 14 da Constituição, que diz respeito ao domicílio eleitoral e 

à inelegibilidade do chamado “Prefeito itinerante”. A proposta é de que se retire a necessidade de 

exigência do domicílio eleitoral na circunscrição para o caso de prefeitos dentro da mesma Unidade 

Federativa. A argumentação é de concordância em relação aos motivos que levaram ao sistema 

jurídico-constitucional a desenvolver uma legislação de prevenção aos políticos que pudessem 

candidatar-se em regiões que não tivessem qualquer ligação prévia com o eleitorado, somente 

obtendo a eleição por causa de sua influência econômica. Porém, se a legislação também aponta 

uma resolução colocando todas as instâncias juntas, o projeto visa reconsiderar o caso do cargo de 

Prefeito. Uma vez que este, dentro de um mesmo Estado, já detêm um conhecimento prévio não tão 

distante do eleitorado. Assim, o texto está “propondo que o domicílio eleitoral no Estado seja 

considerado condição de elegibilidade suficiente para que o cidadão pleiteie sua escolha a cargos 

na esfera municipal.”
21

. Esta proposta não se estenderia a um terceiro mandato consecutivo, ainda 

que fosse em outro município.  

A terceira PEC propõe a alteração do artigo 17 da Constituição Federal, para vedar as 

possibilidades de coligações em eleições proporcionais. Uma vez que a Carta Constitucional definiu 

o regime político brasileiro como uma democracia partidária, presume-se que os partidos políticos 

são os atores principais da democracia no país. Assim, propostas que almejem trazer maior 

qualidade à democracia brasileira, têm de ser pautadas no fortalecimento dos mesmos. Atualmente 

se permitem coligações partidárias em disputas de eleições majoritárias e proporcionais. O texto não 

questiona o primeiro caso, mas sim o segundo. Afirma que “as coligações para a disputa de 

eleições proporcionais representam uma distorção do processo político-partidário. Na prática, são 

associações efêmeras, movidas, em grande medida, por conveniências eleitorais e não por 

afinidades programáticas.”
22

 

A quarta PEC busca alterar o artigo 29, para determinar a realização de eleições em dois 

turnos para municípios com mais do que cem mil eleitores. Atualmente, somente é válida a disputa 

de segundo turno das eleições, para municípios com mais de duzentos mil eleitores. Se uma das 

pressuposições de uma boa democracia forem eleições limpas e de qualidade, o segundo turno se 

apresenta como uma possibilidade maior de obter isto. Muitas vezes, as eleições que se decidem em 

primeiro turno tendem a eleger o candidato que ostente apenas a maioria relativa dos votos válidos. 

Ao passo que ao segundo turno, o mesmo candidato somente seria eleito pela metade dos votos 

                                                           
21

 ibidem, p. 48. 
22

 ibidem, p. 51.  
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válidos, constituindo uma maioria absoluta. O texto ainda ressalta que cerca de noventa e cinco 

unidades municipais serão contemplados por esta nova regra. 

A quinta PEC propõe a revisão dos artigos 14, 46, 54 e 56 da Constituição, visando diminuir o 

tempo do mandato de Senador para quatro anos, além da idade mínima para eleição e as regras de 

suplência para o cargo. O texto afirma que a Constituição apresenta algumas falhas estruturantes na 

garantia do princípio da soberania popular e que o regime de suplência de Senadores é um exemplo. 

Atualmente, um Senador é eleito com dois suplentes, que podem substituí-lo e tornar-se ocupantes 

da cadeira de seus titulares, com todos os seus atributos, sem terem recebido nenhum único voto. 

Ou seja, com a liberdade e autonomia que os candidatos têm para escolher seus suplentes, estes 

podem ser pessoas sem nenhuma representatividade eleitoral, além do fato de que poderiam ocupar 

a cadeira pelo mandato de oito anos. As principais propostas que o texto indica são: que o suplente 

somente possa substituir o Senador eleito, mas não o suceder; este suplente não seria escolhido 

autonomamente, mas seria pinçado da Câmara como o Deputado mais votado na última eleição, 

desde que seja do mesmo partido e cumpra o requisito da idade mínima; em caso de vacância do 

cargo de Senador, a substituição se dará somente até a próxima eleição, que deve ocorrer em um 

período máximo de dois anos; redução do mandato de oito para quatro anos, além da redução da 

idade mínima para concorrer ao cargo de trinta e cinco para trinta anos. 

A sexta PEC dispõe sobre a tramitação dos projetos de iniciativa popular em regime de 

urgência. Pede a simplificação dos requisitos para apresentações de propostas dessa natureza ao 

argumentar que a proposição projetos de lei via iniciativa popular tem a potencialidade de ser uma 

das formas mais dinâmicas da democracia brasileira, prevista na Carte de 1988. Assim, este 

instrumento tem a possibilidade de fortalecer a democracia brasileira, aumentando a sua 

participação direta. Os termos são os mesmos expostos no APJ 3/2012, em relação aos números 

requisitados e à alteração da forma (autorização da utilização de meios digitais) de coleta de 

assinaturas.  

A sétima e última PEC trata sobre a implantação do projeto de Reforma Política. Visa 

autorizar um referendo popular para a legitimar as alterações propostas pela mesma. Estabelece 

algumas diretrizes técnicas para a sua realização tais como: as questões, literais, propostas; quais 

serão as opções para as respostas; quando será realizado, entre outros. A justificativa, é que se o 

projeto busca aumentar a participação popular no processo decisório brasileiro, nada mais justo que 

seja exposto a voto popular para aprová-lo e, mais, legitimá-lo.  
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Conclusão 

 

Como pudemos ver ao longo do trabalho, nos pareceu que o anteprojeto busca resolver uma 

parte da problemática operacional do sistema eleitoral brasileiro se utilizando de duas questões, 

tidas como centrais, e que canalizam e trazem a reboque outros diversos questionamentos menores, 

mas não menos importantes. Tanto o financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais, 

quanto à alteração do sistema de listas são questionamentos de primeira ordem em uma estrutura 

que não apresenta os melhores índices de eficiência, tanto prática, quanto no imaginário popular. E 

esta - questão, de como a democracia brasileira tem de melhorar a sua imagem no imaginário 

popular - é bem debatida e nos pareceu uma grande preocupação dos autores do APJ 3/2012. De 

maneira que as propostas de acesso popular maior ao poder político do país, através da facilitação 

dos processos de projetos de lei de iniciativa popular, têm bastante embasamento teórico e 

trabalham para, realmente, ampliar os horizontes democráticos do Brasil.  

Esta questão da democracia como instituição e seu reflexo no imaginário brasileiro é bastante 

latente ao longo do texto, até nos seus anexos e PEC´s. Não que as propostas tenham sentido 

eleitoreiro, mas apresentam uma preocupação com o fato de que caso as instituições democráticas 

não inspirem confiança no povo, podem gerar desinteresse político, contribuindo assim, para uma 

má qualidade das mesmas e uma consequente má qualidade do processo decisório como um todo, 

uma vez que somente existem para dar suporte e racionalidade às demandas do próprio povo.  

Assim, nos parece que o APJ 3/2012 cumpre bem o seu papel de criticar os pontos atuais que 

julga serem desatualizados e que emperrem que uma lógica mais dinâmica e plural de inclusão 

impere, ao mesmo tempo em que propõe muito. Mudanças essas que parecem fazer apontar para 

uma democracia mais popular, mais igualitária em mais níveis e escalas; igualitária tanto no nível 

dos candidatos, quanto na escolha dos mesmos, mas, sobretudo, uma democracia direta e mais 

popular na produção de proposições que emanem verdadeiramente do povo. 
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Resumo 
 

 

Nas discussões sobre a presença feminina na esfera política são comuns argumentos que explicam 

a reduzida participação de mulheres em razão de condicionantes estruturais, demonstrando que 

nos padrões sociais estabelecidos estão localizados os determinantes causais desse fenômeno. 

Este artigo busca apresentar os principais argumentos utilizados para explicar a representação 

feminina dentro dos referenciais da Ciência Social que observam os fenômenos sociais na 

perspectiva da relação entre agência e estrutura, e que consideram, conforme Norbert Elias 

(1970; 1994), que o indivíduo e a sociedade são indissociáveis e interdependentes. Além dessa 

compreensão da ação social, buscamos observar de que maneira a literatura que versa sobre os 

determinantes do voto na Ciência Política brasileira formula análises sobre o voto feminino no 

país, levando em conta que os estudos contemporâneos acerca dos determinantes do voto 

amparam-se, em grande medida, em diversos pressupostos do neoinstitucionalismo e da Teoria 

da Escolha Racional, que trazem à tona as discussões sobre o papel desempenhado pelas 

instituições na determinação de resultados sociais e políticos. Para isso, apresentamos algumas 

das explicações acerca da eleição de Dilma Rousseff para presidente da República, em 2010. 

Nessa perspectiva, questionamos: como a Ciência Política brasileira procurar explicar o voto 

feminino no Brasil? 
 

 

Palavras-chave: agência, estrutura, determinantes do voto feminino. 
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Introdução 
 

O presente trabalho pretende analisar o voto feminino à luz da Ciência Política 

brasileira, sobretudo na literatura que versa sobre os determinantes do voto. Percebe-se que a 

representação política feminina tem merecido um grande número de abordagens em todo 

mundo, em consequência de uma maior participação das mulheres em termos de atuação no 

poder executivo (LAVAREDA, 2009). Nesse sentido, questionamos: como a Ciência Política 

brasileira procurar explicar o voto feminino no Brasil? 

Estudos oriundos das Ciências Sociais têm procurado explicar a participação política das 

mulheres a partir da definição do seu papel social (MIGUEL, 2001). Foi a partir da contestação 

do princípio liberal da auto-identificação do interesse que nos anos 1970/1980 surgiram 

argumentos em favor da “valorização da diferença”, eclodindo os discursos da necessidade 

de paridade da representação feminina e masculina no âmbito da política. Esses discursos 

procuraram se legitimar com a construção de argumentos que afirmam alguns tipos de diferenças 

entre homens e mulheres, entre elas a diferença moral, de interesses e estrutural
3
. 

 

Nas Ciências Sociais também se faz presente uma linha de investigação acerca da 

representação feminina que busca explicações institucionais para a questão da sub-

representação política das mulheres em países como o Brasil. Nesse âmbito de reflexão, as 

explicações são fundamentadas a partir da análise dos sistemas eleitoral e partidário, entendendo-

se que os partidos políticos têm um papel fundamental na organização das demandas 

institucionais quanto ao ingresso dos cidadãos e cidadãs na vida política de um país (ÁLVARES, 

2008). 

A partir disso, nos preocupamos em desenvolver uma revisão teórica a respeito da relação 

entre agência e estrutura, problematizando-a de acordo com a análise das condições e variáveis 

sociais que envolvem a mulher brasileira em termos de participação efetiva no meio político. 

Em seguida, procuramos enfocar as variáveis explicativas sobre o voto feminino a partir 

da consideração de elementos determinantes do voto. Utilizamos como ilustração a 

candidatura de Dilma Rousseff e de Marina Silva à presidência da República em 2010, buscando 

verificar se estão presentes análises que questionam se, de fato, estaria havendo uma 

emergência das mulheres no cenário eleitoral brasileiro, a partir da observação do 

comportamento das eleitoras brasileiras em relação às suas intenções de voto. 

 

Dominação  no  espaço  privado,  consequências  para  o  espaço  público:  o  predomínio  

das explicações estruturais 

 

A representação feminina na política, nas mais diversas esferas do poder, pode ser 

interpretada a partir do entendimento de padrões sociais estabelecidos, nos quais estão 

localizados os determinantes causais desse fenômeno. As bandeiras dos movimentos feministas 

têm como uma das ideias centrais a importância da esfera privada como espaço privilegiado 
                                                           
3
 Em “Política de interesses, política do desvelo: representação e singularidade feminina” (2000), o autor percorre os 

argumentos que estruturam os discursos favoráveis à adoção da política de cotas nos sistemas eleitorais ocidentais. 
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de dominação e opressão. A opressão das mulheres se expressa no mundo privado na direção 

do espaço público (MATOS, 2010). 

Nesse sentido, o que explicaria a baixa representação feminina seria a existência de 

uma “fragilidade” social das mulheres em razão da permanência, no contexto atual, de 

condições de desigualdade entre os gêneros. Algumas questões são tratadas nos debates como 

evidências dessa fragilidade: desvantagens salariais, sobrecarga de trabalho, responsabilidade 

quase que exclusiva com a criação dos filhos e cuidados com a família, “sendo esta, de modo 

quase onipresente, uma das principais ‘experiências’ do feminino que as sociedades 

reconhecem e legitimam” (ibidem, p.15). Todos esses aspectos, em princípio, contribuiriam para 

que a mulher ocupe menos espaços no sistema representativo. 

Trazendo essa explicação para os marcos do debate agência x estrutura, pode-se apontar 

a influência da estrutura (meio social onde ocorrem relações desiguais entre os gêneros) 

sobre a agência (a mulher como agente político). Dito de outra forma, os condicionantes 

estruturais de desigualdade moldam e interferem na ação política da mulher (agência). Nesse caso, 

ressaltam-se os poderes causais da estrutura: no caso das mulheres, haveria uma interferência 

negativa maior da estrutura do que sobre os homens. Considera-se que o agente masculino age 

em uma estrutura onde predominam padrões estruturais masculinos, enquanto que a agente 

feminina deve atuar em uma estrutura favorável aos homens. 

Nesse sentido, na política, isso seria um obstáculo à ação das mulheres, pois esse 

espaço seria formatado como sendo um “universo masculino”, com seu caráter agressivo 

(inerentemente masculino), em contraste com o “pensamento maternal” típico das mulheres 

(MIGUEL, 2001)
4
. 

Pierre Bourdieu (2002) discorre sobre essa representação dos papeis e ideais masculino 

e feminino na obra A dominação masculina. De acordo com ele, 

A visão androcêntrica é assim continuamente legitimada pelas próprias práticas que ela 

determina: pelo fato de suas disposições resultarem da incorporação do preconceito desfavorável 

contra o feminino, instituído na ordem das coisas, as mulheres não podem senão confirmar 

seguidamente tal preconceito. (BOURDIEU, 2002, p. 22) 

A dominação masculina, no entender do autor, é fruto da primazia universalmente 

concedida aos homens e se afirma na objetividade de estruturas sociais e de atividades 

produtivas e reprodutivas. Essas estruturas têm como base a divisão sexual do trabalho de 

produção e de reprodução biológica e sexual. Moldadas dessa forma, funcionam como matrizes 

das percepções, dos pensamentos e das ações de todos os que compõem a sociedade, “(...) 

como transcendentais históricos que, sendo universalmente partilhados, impõem-se a cada agente 

como transcendentes”. (ibidem, p.23). 

Fica evidente, portanto, nessa linha de argumentação, que o espaço de atuação da 

agência tem como alicerce, estruturas que vão além da vontade e das escolhas individuais. 

                                                           
4
 O autor discorre sobre isso ao referir-se à “política do desvelo” (care politics), que pressupõe que as mulheres trazem 

um aporte diferenciado à política, por estarem acostumadas a cuidar do outro e a velar pelos mais indefesos. Nessa 

visão, com uma presença feminina  mais expressiva nas esferas do poder, haveria o abrandamento desse caráter 

agressivo inerentemente masculino. (MIGUEL, 2001, p. 259). 
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Assim, não se pode esperar, no âmbito da política, um comportamento destoante em relação ao 

padrão de androgenia estabelecido na sociedade: 

(...) as próprias mulheres aplicam a toda a realidade e, particularmente às 

relações de poder em que se veem envolvidas, esquemas de pensamento que são 

produto da incorporação dessas relações de poder e que se expressam nas 

oposições fundantes da ordem simbólica. (ibidem, p.23). 

Tendo em vista esse condicionante estrutural na agência, pode-se compreender que a 

representação política feminina representa a negação do padrão constituído socialmente. 

“Simbolicamente voltadas à resignação e à discrição, as mulheres só podem exercer algum 

poder voltando contra o forte a sua própria força, ou aceitando se apagar, ou, pelo menos, negar 

um poder que elas só podem exercer por procuração (...)”. (BOURDIEU, 2002, p. 21) 

Algumas outras questões também fazem parte desse debate. A participação de mulheres 

na política traz que tipos de impactos sobre os resultados das políticas que visam atender às 

mulheres? Ou seja, as mulheres que chegam ao poder sob essa influência de uma estrutura 

masculinizada conseguem, de fato, representar os interesses das mulheres? Ou tendem a 

reproduzir o padrão masculino? 

Em países como o Brasil, a pesquisa sobre o impacto de mulheres em governos ainda é 

uma área de investigação nova (MATOS, 2010). O que se sabe, a partir de estudos realizados em 

outros países, como a Índia, é que o simples fato de haver um maior número de mulheres em 

governos não vai garantir sua eficácia como defensoras dos interesses e direitos das mulheres. 

O desafio seria, portanto, o de se desconstruir os lugares socialmente legitimados para seu 

trabalho e demonstrar 

capacidade  de  agir  politicamente  em  diversos  âmbitos,  “rompendo  com  os  papeis  de  

gênero tradicionalmente rígidos que se reatualizam nos espaços de trabalho político” (ibidem, 

p.17). 

A influência de fatores históricos e institucionais também compõe uma agenda de 

pesquisa acerca da representação feminina (ARAÚJO, 1998; DIAMOND & HARTSOCK, 1981; 

NORRIS & INGLEHART, 2000). Ao final do século XX, no mundo ocidental, a paridade dos 

sexos na representação política já era quase unanimemente vista como um objetivo justo 

(MIGUEL, 2001). Em boa parte das democracias representativas, vigoram atualmente leis para 

incentivar e garantir a presença das mulheres nos centros decisórios, como no caso brasileiro a lei 

nº 9100/95. 

A defesa da extensão dos direitos políticos às mulheres se sustenta na afirmação da 

igualdade fundamental entre os sexos, ao menos quanto à capacidade de participar do 



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 143 

debate público e promover os próprios interesses. Nesse caso, a garantia do aumento da 

representação feminina traria consequências para os resultados políticos, como a aprovação de 

um maior número de políticas voltadas para a defesa dos interesses das mulheres. Outros vieses 

estão implícitos nessa discussão, como, por exemplo, a questão da representação de interesses, 

que procura abordar até que ponto as mulheres compõem uma categoria com interesses 

idênticos e se porventura esses interesses e objetivos só poderiam ser alcançados por meio da 

representação feminina. A discussão é extensa e extrapola os intentos deste artigo. 

A questão que propomos discutir neste artigo é: a condição desvantajosa da mulher 

no contexto social, que dificulta o acesso a estruturas masculinizadas, interfere de que forma 

na escolha eleitoral? Antes de adentramos no estado da arte sobre os determinantes do voto, 

apresentaremos a seguir, de forma sintética, as linhas do debate agência X estrutura. 

 

O que diz a Teoria Social sobre a relação entre Agência e Estrutura 
 

A relação que se dá entre indivíduo e sociedade pode ser entendida como o principal 

objeto de estudo das Ciências Sociais, o que não quer dizer que exista visão homogênea entre os 

cientistas sociais quanto a essa temática. Vejamos que por um longo período, a estrutura social foi 

vista como definidora do comportamento dos indivíduos. Só para tomar como referência os 

pensadores clássicos, temos em Émile Durkheim (2005) o entendimento de que a sociedade seria 

mais do que a soma de seus indivíduos; ela seria o mais importante elo entre forças naturais e 

morais, enquanto que cada indivíduo seria apenas uma ínfima parte da mesma, membro de 

gerações anteriores a ele próprio, que já desapareceram e continuarão a desaparecer, 

diferentemente da estrutura social. 

Essa seria a base para o seu conceito de Morfologia Social: aquilo que indicaria a força 

das relações estruturais entre as pessoas, a partir dos processos rituais que envolvem indivíduos. 

Para Durkheim, a análise sociológica do simbolismo dos rituais e de uma sistematização das 

noções de sua representação poderia explicar um determinado contexto sociocultural. Enquanto 

sistema de valores, esse simbolismo se apresentaria como reflexo da influência de uma moral 

social sobre os membros de uma coletividade, que por sua vez agiriam pautados por determinados 

paradigmas. 

Em termos de influência da estrutura, encontramos no pensamento marxista 

semelhante entendimento. A partir do estudo histórico-econômico que realizou em específico, 

sobre o sistema capitalista econômico, Karl Marx (1996) criou os conceitos de Infraestrutura e 

Superestrutura. Com esse conceito, a sociedade passa a ser comparada a uma construção, na qual 
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as fundações (infraestrutura) seriam representadas pelas forças econômicas, enquanto que a obra 

em si mesma (superestrutura) representaria as ideias, costumes e instituições da sociedade. 

Enquadrado na tradição do conflito, Marx entende que na vida social, grupos e indivíduos 

tentam estar acima dos outros através do controle das estruturas sociais citadas, processo esse 

facilitado já que nem sempre se podem encontrar relações harmoniosas entre os indivíduos de 

uma sociedade. Assim, teríamos a consideração de que as ideias dominantes de uma determinada 

época são exatamente o reflexo da ideologia das classes sociais que a dominam. 

Será na interpretação de Max Weber (2002) que encontraremos como premissa a ideia 

de que a sociedade não seria algo superior, exterior, coercitivo e que determinaria o 

comportamento dos indivíduos, mas sim o resultado de uma enorme rede de interações 

interindividuais. Vejamos que em termos weberianos, a sociedade não é aquilo que pesa sobre os 

indivíduos, mas aquilo que se veicula entre eles, pois um mesmo meio cultural pode vir a 

assumir significados diferentes para os diferentes indivíduos que nele estão inseridos. 

Nesse sentido, Weber amplia a análise sociológica para além das estruturas totalizantes 

de uma sociedade, como o sistema econômico capitalista, e desenvolve o conceito de Ação 

Social, entendendo que o mesmo explicaria diferenças de comportamento dos indivíduos a partir 

do modo de assimilação e os diferentes tipos de racionalidade empregados pelos participantes de 

uma mesma cultura. Considera que tão importante quanto estudar a influência do sistema 

econômico, também o é a análise dos aspectos religiosos, militares, geográficos e características 

da administração burocrática das instituições, estados modernos, partidos políticos e outras 

dimensões sociais. 

Em termos de história das Ciências Sociais, destacamos que a análise das relações 

dos indivíduos em sociedade passou a ser interpretada a partir de outras variáveis 

epistemológicas. Representante da escola inglesa, Anthony Giddens (2003) analisa as relações 

sociais em termos de estruturação e práxis social, entendendo que não se poderia negar a força 

que os processos históricos desenvolvem enquanto influência nas práticas sociais. Para ele, os 

seres humanos devem ser entendidos diferentemente dos outros animais porque não são 

biologicamente programados para produzir vida social. 

As relações sociais [...] estão envolvidas na estruturação da interação, mas são também 

os principais ‘blocos de construção’ em torno dos quais as instituições se articulam na 

integração dos sistemas [...] As relações sociais dizem respeito ao ‘posicionamento’ 

dos indivíduos no bojo de um ‘espaço social’ de categorias e vínculos simbólicos. As 

regras envolvidas nas posições sociais têm normalmente algo a ver com a 

especificação dos direitos e obrigações pertinentes as pessoas dessas regras, em outras 

palavras, são particularmente pronunciadas, mas também a eles se aplicam todas as 
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características anteriormente declaradas das regras. (GIDDENS apud COHEN, 1999, p. 

439). 

Essa reflexão, Giddens procurou desenvolver em torno de um debate com a teoria de 

George Homans (1974), que por sua vez, terminou por formular o que ficou conhecido como 

a Lei de Homans: 

quanto mais os indivíduos interagem, tanto mais se tornam parecidos e tendem a 

conformar-se a um padrão comum. Em outras palavras, se determinado grupo de 

pessoas é reunido de modo a ter que interagir – trabalhando em um mesmo lugar, 

vivendo no mesmo bairro ou vila -, elas começam a formar um grupo coeso; elas 

desenvolvem uma cultura de grupo que não existia anteriormente, e inculca seus 

padrões sobre cada indivíduo (COLLINS, 1999, p. 118). 

O que Homans vem alertar mais a frente é exatamente aquilo que Giddens considerou 

na citação anterior: a coesão social depende de uma situação de igualdade entre os membros de 

um determinado grupo, segundo critérios de identificação social, práticas comportamentais e 

interesses comuns. De forma diferente dessa situação, a coesão só seria possível pelo exercício da 

autoridade. Tomando um agrupamento de trabalhadores em uma fábrica, Homans percebe 

que os mesmos tendem a trabalhar em torno de meios e objetivos comuns, mas sem identificação 

coletiva a respeito de seus chefes ou supervisores. Se interagirem com eles, será apenas por 

obediência, tolerância e interesse em recompensas, mas ainda assim de maneira limitada, não se 

identificando e se relacionando mais fortemente com os mesmos. 

A razão pela qual os indivíduos se assemelham uns aos outros e, portanto, influenciam 

uns aos outros, só pode ser explicada pelo fato de que oferecem aos outros, algo 

que estes consideram gratificante. Esse algo é a recompensa fundamental da 

aprovação social. [...] Quando uma pessoa possui o poder de dar ordens, as outras 

pessoas a evitam, uma vez que esse tipo de interação não traz recompensas. Ambos os 

tipos de evidência são enquadradas no mesmo princípio: as pessoas pautam suas 

interações conforme as condições que garantem as melhores recompensas. (id. ibid. , p. 

119) 

Nesse contexto, percebe-se que a análise sociológica passa cada vez mais a considerar 

a perspectiva dos indivíduos em termos de relações sociais tomando como referências 

analíticas novos conceitos sociológicos e de outras áreas do conhecimento. Identificado também 

como representante da Psicologia Social, o canadense Erwin Goffman (2007) analisa os 

processos de interação social a partir do seu cotidiano em uma abordagem microinteracionista 

de perspectiva dramática. Para ele, o mundo social poderia ser entendido em analogia ao teatro, 

onde cada indivíduo teatralizaria as circunstâncias em que se encontrem. Essa interpretação teatral 

seria marcada por rituais e posições que possibilitem distinguir indivíduos e grupos. 

Goffman entende que seria a partir dos encontros cotidianos teatralizados que o ritual 

social criaria o eu de cada indivíduo. Nesse sentido, o desempenho dos papeis sociais teriam a 
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ver com o modo como cada indivíduo concebe a sua imagem e pretende mantê-la. A pertença 

a uma classe social, por exemplo, se marcaria através de ritualizações que distinguem 

indivíduos e grupos, considerando-se aspectos sutis como as formas de se vestir ou de se 

apresentar publicamente. Essa interação deve ser entendida como um processo fundamental de 

identificação e de diferenciação dos indivíduos e grupos em relação ao poder. 

O pensador diz que “nós realizamos performances, mas elas exigem a utilização de 

um figurino e de um cenário reais: roupas, o palco, uma plateia e um lugar onde os atores 

podem guardar seus equipamentos [...] os rituais são, portanto, performances, armas que 

sustentam e renegociam a estrutura de classes. Eles não apenas criam o eu, mas classificam os 

diferentes tipos de ‘eu’ em diferentes classes sociais” (COLLINS, p. 191). 

 

Os indivíduos e as instituições 
 

Se fosse uma questão simples reconciliar ação e coletividades em uma teoria social 

única, então a discriminação entre esses temas jamais seria cogitada (COHEN, 1999, p 

394). 

Observemos que para Norbert Elias (1970; 1994), o indivíduo e a sociedade são 

indissociáveis e interdependentes. Em seus trabalhos, o pensador descreve a ideia de que a 

sociedade não poderia ser vista apenas como a soma de vários indivíduos, assim como o 

indivíduo não deveria ser entendido como determinado totalmente pela sociedade. Na medida 

em que as sociedades se tornam mais complexas, mais desenhos de normas sociais se 

apresentam e por consequência, se evidenciam mais possibilidades de se entender como 

indivíduo. 

A respeito dessa consideração, encontramos no trabalho de John Elster (1989) o 

entendimento de que o cientista social deveria voltar sua atenção para aqueles processos do 

plano individual que possam explicar resultados sociais como um produto da soma do cálculo dos 

indivíduos na busca por seus interesses. Para tanto, o autor desenvolve o conceito de 

Individualismo Metodológico: “doutrina em que todos os fenômenos sociais – sua estrutura e 

mudança – são, em princípio, explicáveis de forma que somente se considerem os indivíduos – 

suas propriedades, seus objetivos, suas crenças e ações” (RATTON; VENTURA, 2002, p. 386). 

No desenvolvimento de sua teoria, Elster entende que os fenômenos sociais seriam 

explicáveis apenas em termo dos indivíduos, em torno de suas características, seus fins e 

suas crenças. Dessa maneira, a ação intencional seria a unidade elementar da vida social, sendo 

motivada pelos desejos e crenças dos indivíduos. Assim, os fenômenos sociais resultariam dos 

processos de ação e interação entre eles. 
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A explicação em ciências sociais deve ser, portanto, capaz de reduzir fenômenos 

complexos a seus elementos constitutivos: as ações individuais. [...] para ir de 

instituições sociais e padrões agregados de comportamento para indivíduos, utiliza-se o 

mesmo tipo de operação de quando se vai de células para moléculas. E explicar é 

fornecer um mecanismo, abrir uma caixa-preta e mostrar as peças e engrenagens, os 

desejos e crenças dos indivíduos que geram o resultado ‘social’ agregado (idem, p. 

389). 

Por fim, tomemos as considerações da pesquisadora Júlia Benzaquen (2007) quando 

discorre a respeito das práticas de individualização e socialização, observando que: 

a individualização, processo que diferencia os indivíduos, é parte constituinte da 

socialização que dissemina as normas sociais. [...] Já o processo de socialização pode 

ser definido como o amplo processo de introdução de um indivíduo no mundo 

objetivo e subjetivo de uma sociedade ou de um setor dela. [...] Então, o processo de 

socialização depende da estrutura social em que o indivíduo se encontra, mas também 

é influenciado pela individualidade de casa pessoa, ou seja, pelo seu corpo, pelas suas 

formas cognitivas únicas e pelas suas experiências anteriores, isto é, o indivíduo tem 

um modo particular e específico de dialogar com essas estruturas sociais (id. ibid, p. 49-

51). 

As instituições sob a ótica do neoinstitucionalismo 
 

Fenômenos sociais, como a representação e o voto feminino, podem ser compreendidos 

com o amparo do neoinstitucionalismo, em suas três versões (institucionalismo histórico, o 

sociológico e o da escolha racional) que não necessariamente são contraditórias. A análise de 

Hall e Taylor (2003) das três versões do novo institucionalismo é feita com base em duas 

questões: (i) como construir a relação entre instituições e comportamento e (ii) como explicar o 

processo pelo qual as instituições surgem e se modificam. 

De acordo com os autores, o institucionalismo histórico se caracteriza por recorrer tanto 

à perspectiva do cálculo quanto à da cultura, no que diz respeito ao comportamento dos 

indivíduos quando confrontados com instituições. Os seus adeptos defendem também a ideia da 

distribuição assimétrica do poder, em especial de como as instituições repartem o poder de 

maneira desigual entre grupos sociais. Do ponto de vista da causalidade social, esta versão 

apresenta uma causalidade dependente da trajetória percorrida, ou como eles mesmos denominam 

path dependence. Isto implica assumir que as instituições são entendidas em termos de suas 

propriedades herdadas do passado, e não apenas como a escolha dos indivíduos no momento em 

que a ação acontece. 

Os institucionalistas históricos defendem que as instituições não são consideradas como 

o único fator que influencia a vida política, o que significa que instituições estão sempre 

combinadas com outros fatores na cadeia causal (SANTOS, 2006). Já o conjunto de atributos 

que caracteriza o institucionalismo da escolha racional parte do pressuposto de que os atores 
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compartilham um conjunto determinado de preferências e se comportam de modo utilitário, no 

sentido de maximizar a satisfação de suas preferências. 

Essa maximização se dá pela ação estratégia, que pressupõe um número significativo 

de cálculos. Deriva deste pressuposto que os institucionalistas da escolha racional tendem a 

considerar a vida política como uma série de dilemas de ação coletiva, em que os atores 

procurando seus interesses podem chegar a resultados subótimos para a coletividade (HALL; 

TAYLOR, 2003). 

Os defensores do institucionalismo sociológico, em sua definição de instituições, 

incluem não apenas regras, procedimentos ou normas formais, mas também os sistemas 

simbólicos, os esquemas cognitivos e os modelos morais que fornecem “padrões de 

significação” que guiam a ação humana. Na verdade, há uma ruptura com a dicotomia entre 

instituições e cultura, uma vez que cultura é redefinida como sinônimo de instituições (SANTOS, 

2006). Isto significa que o enfoque assume uma forte dimensão normativa do impacto das 

instituições, ou “dimensão cognitiva”, das instituições na ação humana. 

Um ponto de convergência entre as três versões acima descritas é que todas elas 

buscam compreender como diferentes resultados sociais são produzidos a partir de diferentes 

arranjos institucionais. Dito de outra maneira: “quando, como, e em que condições instituições 

importam para explicar fenômenos sociais e políticos?” (LIMONGI, 2004). 

Os cientistas políticos que focam em suas análises as escolhas eleitorais utilizam 

como referência as chamadas escolas do comportamento eleitoral que, em grande parte, se 

amparam nos pressupostos adotados pela Ciência Política contemporânea acima descritos. Por 

isso, para que possamos debater o fenômeno da representação feminina no Brasil, faz-se 

essencial revisar brevemente o que preconizam essas escolas. 

 

O que diz a literatura sobre os Determinantes do Voto 
 

As razões que levam um eleitor a decidir por um dos candidatos em uma arena 

eleitoral compõem o que a Ciência Política compreende como sendo os determinantes do voto. 

Assim, os cientistas políticos tratam os determinantes do voto como fenômenos sociais a serem 

compreendidos e explicados, especificando-se as relações de variáveis, as quais expressam 

mecanismos que lhe dão vida (VAN EVERA, 1997; ELSTER, 2006 apud OLIVEIRA, 

2011). Temos que as ações sociais dos indivíduos geram os fenômenos sociais. De acordo com 

Boudon (1995, p. 28): 
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O primeiro princípio fundamental da sociologia da ação consiste em levar a 

sério o fato de que todo fenômeno social, qualquer que seja, é sempre o resultado 

de ações, atitudes, de convicções, e em geral de comportamentos individuais. 

O segundo princípio, que completa o primeiro, afirma que o sociólogo que 

pretende explicar um fenômeno social deve procurar o sentido dos 

comportamentos individuais que estão em sua origem. 

Além dessa compreensão da ação social, os estudos contemporâneos acerca dos 

determinantes do voto amparam-se, em grande medida, em diversos outros pressupostos do 

neoinstitucionalismo e da Teoria da Escolha Racional, que trazem à tona as discussões sobre 

o papel desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos, 

conforme abordamos até o presente momento neste artigo. 

A literatura acerca dos determinantes do voto condensa as investigações em quatro 

escolas: Teoria Psicológica; Teorias Sociológicas e Economicistas; Teoria da Escolha Racional 

e Modelo Demográfico-descritivo (FIGUEIREDO, 1991). Na corrente sociológica, as decisões 

de voto são comandadas por identidades sociais, resultantes de interesses. Esses interesses são 

formados a partir da inserção dos indivíduos em processos coletivos. Nesse modelo, são 

exploradas as articulações entre voto e gênero, renda e a escolaridade do eleitor (TELLES, 

LOURENÇO, STORNI, 2009). 

Para a Teoria Psicológica, conhecida como o Modelo de Michigan, o comportamento 

dos indivíduos é função da interação das atitudes a que esses indivíduos estão sujeitos em suas 

experiências sociais e políticas. A convergência de atitudes frente ao mundo é o ingrediente 

básico para a compreensão do fenômeno social em sua totalidade (FIGUEIREDO, 1991). A 

decisão do eleitor está relacionada às suas motivações, inclinações ou predisposições psicológicas, 

ao contrário da classe e da origem social (conforme preconiza a teoria sociológica). 

De acordo com os pressupostos da escolha racional, o eleitor downsoniano é  racional 

sempre que escolher entre as alternativas eleitorais aquela que esteja melhor posicionada no 

seu ranking de preferências em detrimento das demais. Ele se preocupa com as políticas 

públicas, avaliava o desempenho dos governos e a personalidade dos postulantes aos cargos 

executivos. 

As situações de escolha dos indivíduos são condicionadas por quatro elementos: (i) 

os objetivos desejados (os propósitos que motivam a ação); (ii) as crenças sobre a adequação 

dos meios, que devem ser racionalmente formadas, de acordo com as evidências disponíveis; 

(iii) os elementos físicos, econômicos e institucionais que formam e restringem as 

alternativas; (iv) as ações das outras pessoas, se estas interferirem, endogenamente, na 

adequação dos meios disponíveis. 
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Nessa perspectiva teórica, o eleitor vota como um juiz, avaliando os resultados políticos 

e econômicos, punindo o governo, quando as coisas estão mal, e apoiando-o, quando as coisas 

estão bem (TELLES, LOURENÇO, STORNI, 2009). O ato de votar é, portanto, uma forma de 

penitenciar ou de recompensar os partidos. Na verdade, há uma combinação de avaliação 

pelo eleitor: a avaliação do passado o ajuda a fazer projeções para o futuro acerca daquele 

partido ou candidato. O que a teoria espera explicar é que as avaliações positivas do 

desempenho político- econômico atuem no sentido de aumentar as possibilidades de voto na 

situação, ao passo que percepções negativas beneficiem a oposição ao governo. 

 

Os determinantes do voto na Ciência Política Brasileira e as eleições de 2010 
 

 

A Ciência Política brasileira utilizou como base esses estudos acerca do eleitorado 

norte- americano para conduzir as análises sobre o eleitor brasileiro. Por isso, por aqui também 

predominou por muito tempo a premissa de “o povo não sabe votar”, ou seja, os eleitores 

brasileiros parecem não ter fortes opiniões sobre assuntos políticos cruciais. Estudos como o de 

Silveira (1998) descrevem o eleitor brasileiro como “irracional”, logo incoerente e 

desarticulado para tratar de assuntos políticos. As escolhas eleitorais seriam, dessa forma, 

baseadas no personalismo, nas características dos próprios candidatos, como honestidade e 

imagem. 

A predominância do clientelismo nas relações Estado-sociedade no Brasil também 

está subjacente à percepção de que os cidadãos não politizam temas de importância nacional 

(WEYLAND, 1996; HAGOPIAN, 1996; VON METTENHEIM, 1995). O conflito político 

estaria centrado na disputa por recursos públicos limitados e benefícios pessoais, tais como água 

potável, ruas calçadas e, sobretudo, empregos no setor público. O voto, assim, seria racional 

(e economicamente auto-interessado), mas os eleitores não estariam voltados para os debates 

públicos, sobretudo aqueles de importância nacional. 

Recentemente, alguns estudiosos do comportamento político do eleitorado brasileiro 

tem tentado “resgatar” o eleitor brasileiro, a partir de um modelo retrospectivo racional (BAKER, 

2002). De acordo com os autores dessa vertente, existem fortes e convincentes evidências de 

haver um eleitor racional que baseia sua escolha eleitoral na avaliação do desempenho dos 

políticos no exercício do mandato. Argumenta-se que, por exemplo, o Plano Real foi decisivo 

para a vitória de Fernando Henrique Cardoso (TEIXEIRA MENDES, VENTURI, 1994; 

MENEGUELLO, 1996; 
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ALMEIDA, 1996), da mesma forma que essa variável (Plano Real) explica a aprovação 

presidencial (CHAFFEE, 1998). Mas é possível evidenciar, de acordo com esse exemplo, a 

existência de votos orientados por tema no Brasil (issue voting)? 

Baker (2002) aponta evidências de que os brasileiros politizam os debates sobre 

política econômica, com base em dados de um survey realizado em janeiro de 1998, 

demonstrando as atitudes do eleitorado com relação à privatização, investimento estrangeiro e 

liberalização do mercado, e sua influência sobre a avaliação presidencial. É pertinente a 

observação de Carreirão (1999) de que a avaliação do desempenho geral do governo deve 

depender de outras variáveis, mas ela é muito influenciada pela avaliação feita pelos eleitores das 

políticas econômicas dos governos, materializadas por meio dos Planos Econômicos. Esta 

avaliação – que é subjetiva – tem uma correspondência com aspectos centrais da situação 

efetiva da economia. Boa parte do eleitorado, de acordo com essa visão, vota para presidente 

buscando melhorias econômicas para si e para o país. A questão que se segue é como essa 

avaliação é feita pelo eleitor: que aspectos influenciam nesse processo, entre eles os meios de 

comunicação. 

Lavareda (2009) analisa que o clima positivo (variáveis emocionais) gerado pela 

economia tem reflexo na escolha do eleitor nas eleições municipais e, em proporção ainda maior, 

nas eleições para presidente da República. Segundo o autor, ainda carecemos na Ciência 

Política brasileira de estudos que possam apontar que variáveis emocionais (ou estados de 

ânimo) poderiam influir na formação dessa atitude otimista do eleitor brasileiro acerca das 

questões econômicas. 

Considerando as eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998, Carreirão (2002) aponta que 

a imagem política, os atributos pessoais dos candidatos e o desempenho do governo em exercício, 

em particular na área econômica, são alguns fatores que definem a escolha do eleitor. 

O papel das emoções na escolha do eleitor vem ganhando destaque na Ciência 

Política brasileira, com autores como Lavareda (2009) e Pimentel Júnior (2010), abrindo um 

diálogo entre escolha racional e emoção. A hipótese é de que ingredientes como entusiasmo e 

ansiedade atuam no processo de escolha: eleitores entusiasmados estão predispostos a votar em 

determinado candidato. A ansiedade do eleitor representa a reflexão quanto às vantagens e 

desvantagens de escolher algum candidato. 

Grande parte dessas novas tendências acerca dos estudos eleitorais, de certa forma, 

aponta uma mudança nas visões acerca dos determinantes do voto, com o desuso de variáveis 

tradicionais “identidade ideológica” e “identidade partidária”. As conclusões apresentadas por 

Singer (2000) sobre os determinantes do voto nas eleições presidenciais de 1989 e 1994, que 
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seriam, para o autor, a identidade ideológica do eleitor, estariam sendo amplamente invalidadas 

para explicar os resultados eleitorais na atualidade. Variáveis como a conjuntura econômica e o 

desempenho dos candidatos têm sido amplamente consideradas. 

A variável “gênero”, conforme brevemente revisado acima, não desponta como objeto 

de estudo em grande parte das explicações atuais acerca das escolhas dos eleitores. Uma das 

questões a serem investigadas é: há uma diferença significativa, por exemplo, de necessidades e 

expectativas entre os eleitores masculinos e femininos? E mais: as mulheres possuem 

“autonomia” para realizar suas escolhas e capacidade de influenciar na decisão do voto? 

Algumas análises da eleição presidencial brasileira de 2010 – a primeira com duas 

candidatas mulheres efetivamente competitivas – procuraram demonstrar as preferências pelos 

candidatos levando em consideração o gênero do eleitor, ou seja, como votaram os homens e 

as mulheres naquele pleito. Um pressuposto básico de análise é que “não necessariamente mulher 

vota em mulher” (ALVES; PINTO e JORDÃO, 2012). 

Uma visão pioneira na Ciência Política busca apresentar as percepções da opinião do 

eleitorado brasileiro no contexto daquela eleição. Um dos argumentos investigados é se a 

presença tímida de mulheres nos cargos executivos e legislativos no Brasil reflete a postura 

refratária do eleitorado com relação a elas (ibidem). Segundo essa linha explicativa, um dos 

obstáculos às mulheres na política seria a visão do eleitorado de que as mulheres não são aptas a 

atuarem na arena político-institucional como os são os homens. 

Também começam a ganhar destaque na agenda pesquisas que tomam como pressuposto 

o argumento de que as características pessoais de eleitores/as e candidatos/as, entre outras, 

influenciam as escolhas que os votantes fazem de suas candidatas e candidatos 

(CAVENAGHI; ALVES, 2012). 

A análise dos dados relativos às eleições de 2010, feita por Alves (2012), permitiu que 

ele interpretasse que as mulheres seriam mais exigentes e gostariam de conhecer melhor as 

candidaturas. “Da mesma forma que as mulheres são consumidoras mais exigentes e 

cuidadosas, elas só definem o  voto  quando são convencidas  das  qualidades  pessoais  e 

programáticas  das candidaturas” (ALVES, idem, p. 41)
5
. 

 

Visualizando-se os dados de intenções de voto, a candidata Dilma Rousseff manteve 

melhor desempenho no eleitorado masculino do que no feminino, enquanto que já José Serra 

                                                           
5
 O autor chega a essa interpretação ao constatar que nas eleições de 2010 foi confirmada uma tendência recorrente nas 

eleições presidenciais do Brasil, durante a Nova República, que é o maior percentual, entre as mulheres, de intenções de 

votos brancos, nulos, nenhum e não sabe. 
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e Marina Silva apresentaram melhor resultado entre as mulheres. Para o autor, esta diferença foi 

responsável pela existência do segundo turno nas eleições presidenciais de 2010, da mesma 

forma como tinha ocorrido nas eleições de 2002 e 2006 (ALVES, 2010). A candidata do PT 

venceu as eleições, no segundo turno, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, mas com 

uma margem maior entre os primeiros. 

Em que pese a análise de outras variáveis para explicar os resultados eleitorais e o 

comportamento do eleitor, é importante ressaltar o valor simbólico da escolha de uma mulher 

para presidir pela primeira vez o Brasil. Nesse sentido, significaria a real inclusão de gênero, 

ainda que não tenha decorrido do movimento feminista organizado em entidades. “Mesmo 

havendo duas mulheres disputando a Presidência da República, a discussão de gênero não fez 

parte dos assuntos principais da campanha, muito menos a pauta feminista esteve presente” 

(ibidem, p. 45). Ou seja, o que a Ciência Política está reiterando é que há “mais coisas” entre a 

agência e a estrutura por trás do fenômeno da representação política feminina. 

 

 

Considerações Finais 
 

 

Discutir a representação feminina na política utilizando como eixo o debate tradicional 

que procura compreender as interações entre o agente e a estrutura tem sido o caminho mais 

comum para as explicações acerca do baixo número de mulheres nos parlamentos e na esfera 

executiva em todo o mundo. 

A compreensão, em linhas gerais, é que os condicionantes estruturais atuam com força 

tal que parece que a agência acaba reproduzindo esses padrões de ação. A possibilidade de romper 

com os padrões estruturais seria por meio de instituições, com a geração de novos valores, 

mudanças culturais e novos padrões simbólicos, que demonstrem a capacidade feminina de 

atuar em um espaço tradicionalmente masculino. 

Ainda que possam as mulheres, em um primeiro momento, adotar alguns desses 

padrões masculinos para ter sucesso em uma disputa eleitoral, mesmo assim, a eleição de 

mulheres tem um poder simbólico, de acordo com essas explicações, que serve como incentivo 

para novas práticas e novas ações que incluam a presença da mulher nas instâncias de poder. 

Todavia, levando em consideração que a Ciência Política tem adotado alguns outros 

caminhos teóricos para explicar as escolhas eleitorais, incluindo conceitos advindos do 

neoinstitucionalismo e posicionando que as instituições importam tanto quanto os contextos, 
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valores culturais e histórias de vida dos indivíduos, parece ainda não haver uma mudança no 

padrão de interpretação das explicações acerca da participação feminina na política, sobretudo 

nos processos eleitorais. 

Uma agenda de pesquisas que fuja um pouco desse eixo da discussão poderá auxiliar 

a esclarecer, de modo mais preciso, algumas nuances da variável gênero e de que modo ela 

está relacionada à formulação das preferências dos eleitores (e das eleitoras). Nesse caminho, os 

estudos de gênero podem encorpar as explicações que partem do pressuposto que as 

características pessoais de eleitores/as e candidatos/as, entre outras, influenciam as escolhas que 

os votantes fazem de suas candidatas e candidatos. Além das explicações que incorporam as 

emoções como um determinante da escolha do indivíduo. 
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar de que forma os jornais O Liberal e 

Diário do Pará, embora sejam concorrentes empresariais e políticos, podem apresentar um 

eventual alinhamento dos interesses das elites que representam, de modo a restringir o acesso 

à informação pela população do Estado do Pará. Nesse cenário, o Jornal Pessoal, de pequena 

circulação e editado solitariamente pelo jornalista Lúcio Flávio Pinto, representa uma 

alternativa relevante ao eventual alinhamento dos interesses dos referidos grupos empresariais 

e políticos, permitindo que o acesso as informações não seja constrangido por tais jogos de 

poder. Partindo da perspectiva da teoria democrática schumpeteriana, o presente artigo se 

empenha em demonstrar como o Jornal Pessoal interfere no controle das informações pelos 

dois grandes jornais do Estado do Pará. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Estado do Pará, o segundo maior em extensão territorial no Brasil e com uma 

população aproximadamente 8.000.000 de habitantes segundo o último censo realizado 

pelo IBGE (2010), dispõe de dois jornais de grande circulação – O Liberal e O Diário do 

Pará – que disputam as preferências dos leitores. A disputa entre os dois grandes jornais 

pela conquista do mercad o consumidor estadual ultrapassa, na verdade, a mera competição 

empresarial para se converter em uma forte e renhida luta política em que não falta sequer 

a troca de acusações pessoais infames entre dirigentes de cada um dos grupos de 

comunicação social. O gigantismo dos dois grupos de comunicação rivais, ao menos para os 

padrões locais, não tem deixado espaço para o surgimento de outros jornais para lhes fazer 

concorrência. 

A única exceção é o Jornal Pessoal, escrito e editado solitariamente pelo jornalista 

Lúcio Flávio Pinto. Embora tenha uma edição e circulação bem limitadas, bem abaixo da 

capacidade exibida pelos dois “titãs” da imprensa regional, o Jornal Pessoal é, sem 

dúvida alguma, uma publicação que influencia a opinião pública por uma série de razões, 

como veremos adiante, sendo uma delas certamente a credibilidade de seu único autor, 

capaz de torná-lo um ator relevante no cenário institucional aqui sumariamente esboçado. 

Lúcio Flávio Pinto, 64 anos, é jornalista e sociólogo, com 45 anos dedicados ao 

jornalismo e observador da política paraense e da realidade Amazônia. Ele é o editor e único 

redator do Jornal Pessoal, publicado quinzenalmente desde 1987, de forma ininterrupta. 

Assim, o presente artigo objetiva, em primeiro lugar, analisar como os grupos de 

comunicação social, Organizações Rômulo Maiorana (ORM), responsável pela edição do 

jornal O Liberal; e Rede Brasil Amazônia (RBA), ao qual se vincula o jornal Diário do Pará, 

dispõem seus interesses empresariais e, sobretudo, políticos em face da tentativa de 

conquistar, senão mesmo monopolizar, o mercado da informação no Estado do Pará. E, em 

segundo lugar, como o Jornal Pessoal acaba por se contrapor, em larga medida e ainda que 

de modo limitado, à uniformização da informação.
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Entretanto, acima de tudo, o que o presente ensaio pretende demonstrar é que a competição 

empresarial e política entre os dois grandes grupos termina por engendrar um relativo 

acesso à liberdade de informação, reforçada pela ação crítica do Jornal Pessoal. 

Aqui, nossa principal inferência é que, tomando como referencial teórico o 

pensamento político de Joseph Schumpeter, as duas empresas de comunicação citadas 

representam elites políticas distintas em contínua competição entre si, o que assegura um 

relativo espaço para o acesso à informação jornalística pelos cidadãos que consomem notícias. 

Todavia, não é pequeno o risco de que venha a ocorrer um alinhamento político  

contingencial entre os  dois grandes grupos de comunicação paraenses. Neste caso, em se 

configurando tal hipótese, sucederia uma simetria unívoca de informações, de modo a 

afetar exponencialmente o acesso às certas informações de interesse público. Em tal 

cenário, porém, restaria a atuação do Jornal Pessoal para romper esse eventual cerco ao 

acesso à pluralidade de informações, mas estimar o alcance de sua influência é outra tarefa a 

que se propõe o presente ensaio. 

 

2. A GÊNESE DO JORNAL “O LIBERAL” COMO SUCEDÂNEO DO COMBATIVO 

“A FOLHA DO NORTE” 

A cena política paraense foi marcada por muitas décadas pelos embates que 

envolviam, de um lado, o governador Magalhães Barata, representante plenipotenciário 

do ditador e, depois, presidente constitucional Getúlio Vargas no Pará, e, de outro, seus 

adversários políticos, dentre os quais se incluem o jornalista Paulo Maranhão, dono e 

provavelmente o mais afamado redator do jornal A Folha do Norte. 

O poder político hiperbólico de que Magalhães Barata usufruía no plano estadual 

encontrava rigorosa semelhança com a influência exercida por Getúlio Dornelles Vargas no 

plano nacional. Por certo, todavia, havia diferenças idiossincráticas entre os dois políticos, 

sendo induvidoso que, embora não fosse um propriamente anjo, sobretudo no período em 

que foi o ditador do Estado Novo,  Getúlio  Vargas possuía  um  refinamento  intelectual  e 

um  faro  político  acentuado  que faltavam ao líder paraense. O folclore político estadual dá 

conta, inclusive, de várias estórias que narram decisões governamentais tomadas por 

Magalhães Barata nas quais avultam seu caráter prepotente com pouco ou nenhum apreço 

pelas regras legais. Outra distinção que não pode ser ignorada é que Getúlio Vargas 

pertencia e dirigia o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB -, ao passo que Magalhães Barata 
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integrava o Partido Social Democrático – PSD -, embora ambos tenham sido criados pelo 

político gaúcho. 

Quando foi governador do Estado do Pará – primeiro como interventor nomeado 

pelo ditador Getúlio Vargas no período do Estado Novo e, depois, como governador eleito 

por sufrágio universal direto -, Magalhães Barata sofreu a oposição do jornal A Folha do 

Norte, dirigido pelo jornalista Paulo Maranhão. Não havia naquela época a idéia, hoje mais 

ou menos assentada entre nós, de que era preciso respeitar a oposição partidária em respeito 

ao pluralismo e/ou ao dissenso políticos. Sobretudo para quem estava na oposição, fazer 

política significava quase sempre ficar exposto a diversos de constrangimentos e até 

mesmo eventual emprego de violência física pelos chamados seguidores de Magalhães 

Barata, alcunhados baratistas. 

Foi nesse cenário de extrema polarização política – ou se era baratista ou seu 

reverso, havendo pouco espaço para posições alternativas ou eqüidistante de ambas – que o 

jornal A Folha do Norte conheceu o ápice de sua singular trajetória, embora, como foi 

dito, estivesse em clara oposição ao carismático, mas autoritário, governador Magalhães 

Barata. Os editoriais críticos do jornalista Paulo Maranhão se tornaram a voz mais vibrante 

e popular contra os atos dos governos baratistas. 

Décadas depois, quando o jornal não mais existia, o ótimo escritor Haroldo Maranhão, 

neto do ex-proprietário e jornalista Paulo Maranhão, lembrou como o tenso momento 

político então vivido levou a família a se insular no próprio prédio do jornal com receio de 

que pudesse ser alvo de atos de violência ou vandalismo pelos agentes e/ou simpatizantes de 

Magalhães Barata. Assim, no livro autobiográfico Querido Ivan, Haroldo Maranhão narra 

como ele e o irmão Ivan passaram a infância tendo pouco contato com o ambiente externo ao 

do prédio que abrigava o jornal e a casa ao mesmo tempo: 

Creio que jamais viajamos de ônibus, tudo à conta dos ódios políticos que 

lavraram na cidade. Raras vezes descemos ao Boulevard. Então, tornamo-nos 

precocemente adultos, direcionando nossas brincadeiras de infância no sentido de 

brincar de jornalistas e de gráficos, o que resultou em acabarmos sendo quase 

doutores num ofício que nos foi útil, feito o balanço de tudo. Puseram-nos na 

testa o rótulo de sermos um dos Maranhões. Éramos estrangeiros na própria 

terra e purgávamos por desavenças que não eram nossas (...). (1998: 40). 

O jornal A Folha do Norte sobreviveu à morte do líder político Magalhães Barata, 

cujo governo combatia, ocorrida em 1959, mas não por muito tempo. Com a morte de Paulo 

Maranhão, o jornal foi, aos poucos, definhando até ser comprado nos anos 1960 pelo 

empresário Rômulo Maiorana que preferiu chamar o jornal de O Liberal. A família 
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Maiorana construiu o Sistema Rômulo Maiorana de Comunicação e, nos anos de 1980, após 

a morte do patriarca e seu principal líder, o Sistema deu origem às Organizações Romulo 

Maiorana, um dos principais grupos empresariais no ramo da Comunicação Social e da 

qual fazem parte os jornais O Liberal e Amazônia (este, fundado em 2010); as emissoras 

de Rádio Liberal FM (musical popular), Lib Music (musical segmentada) e O Liberal CBN 

(jornalística); a TV Liberal (afiliada à TV Globo); a ORM Cabo (TV por assinatura); e o 

Portal ORM (portal de notícias na Internet). 

Nos dias atuais, segundo dados disponíveis no próprio grupo de Comunicação, a 

tiragem média de O Liberal é superior a 35 mil exemplares nos dias de semana, aproximando-

se dos 80 mil exemplares aos domingos – entre os maiores em tiragem no Norte-Nordeste do 

Brasil. 

 

3. ADVENTO DO DIÁRIO DO PARÁ 

O Liberal teve vários concorrentes durante décadas, sobretudo A Província do Pará, 

mas superou a todos, tornando-se, sem nenhuma dúvida, o jornal mais lido de Belém e do 

Estado do Pará. Até, todavia, surgir O Diário do Pará, jornal que no início dos anos 1980 

era distribuído gratuitamente até nas portas da Universidade Federal do Pará e faculdades 

de Belém. Impresso inicialmente com apenas um caderno, nada indicava que teria vinda 

longa, em especial porque servia de instrumento de propaganda política para o seu 

proprietário, o então governador Jáder Fontenelle Barbalho. 

O tablóide, porém, cresceu à sombra da carreira política então ascendente de seu 

proprietário e, alguns anos depois, compunha um novo grupo de comunicação social 

chamado Rede Brasil Amazônia – RBA - ao qual se integrava também uma emissora de 

televisão, vinculada ao grupo Bandeirantes de São Paulo, bem como emissoras de rádio. 

Não cabe aqui indagar sobre como as intrincadas redes de relações políticas e econômicas 

permitem a certos políticos -, como, por exemplo, Jader Barbalho no Pará e José Sarney no 

Maranhão -, constituírem poderosos grupos de comunicação social que lhes servem como 

importante suporte político, influenciando decisivamente a opinião pública regional. Não 

obstante isso, é preciso reconhecer que tais grupos de comunicação social não surgiram de 

deliberados empreendimentos do ramo que desejavam expandir seus negócios, mas 

trouxeram, desde o início, como que uma marca na fronte que identificava o seu caráter 

nitidamente político-partidário. 
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Esse provável e aparente alinhamento dos veículos de comunicação aos grupos 

político- partidários – com e/ou para eles – se tornou causa e consequência ao mesmo 

tempo, a partir da premissa de que os meios de comunicação funcionam como reprodução 

social, por um lado (na perspectiva althusseriana), e, por outro, acabam por necessitar de 

investimentos públicos e privados para sobreviverem, com a venda de espaços publicitários, 

em especiais nos periódicos impressos, emissoras de rádio e de televisão. 

Essa concentração da informação acaba inviabilizando, a priori, outras formas de 

acesso a outros tipos de conteúdos por parte da população, deixando tal cenário para iniciativas 

individuais e, muitas vezes, isoladas. 

 

4. O JORNAL PESSOAL DESAFIA OS TITÃS DA IMPRENSA PARAENSE 
O poder de Romulo Maiorana Júnior, o principal executivo do maior grupo 

de comunicação do Norte do país, contrasta com a situação de um Estado 

destituído de informação, de opinião e de posição. O grupo Liberal é mais 

poderoso do que o Estado no qual atua. Mais do que um título, esse é um epitáfio: 

o que lhe dá força é o que enfraquece o Pará. Aos 45 anos, Romulo Maiorana 

Júnior é um dos homens mais poderosos do Pará. Exibe esse poder de várias 

maneiras (...).Ou fazer baixar o pano. Está aí, justamente, uma das fontes 

principais do poder de Romulo Júnior: a TV  Liberal  é  uma  das  afiliadas  da  

Rede  Globo  de  Televisão.  Essa  conquist 

multiplicou a força que a corporação tinha quando o pai dispunha apenas de 

um jornal, já em carreira ascendente contra dois concorrentes, a Folha do 

Norte pré- moribunda e A Província do Pará claudicante. A retransmissão das 

imagens da Globo era feita pela TV Guajará, de Lopo e Conceição de Castro. 

Mesmo com todo trabalho de aproximação que empreendeu junto a Roberto 

Marinho, Romulo Maiorana pai não teria conquistado o trunfo se não contasse 

com a imperícia do antigo afiliado. (Pinto: 2005). 

O trecho acima é do artigo ”O Rei da Quitanda”, em janeiro de 2005, em que Lúcio 

Flávio Pinto faz fortes críticas ao Grupo Liberal e ao seu principal executivo Romulo 

Maiorana Júnior, conhecido como “Rominho.”, como se percebe neste outro trecho: 

(...) Grande parte dos consumidores que acreditam no produto dos veículos 

Liberal acredita por falta de opção. O quase-monopólio dos Maiorana cria um 

estado de inércia difícil de romper: seus clientes não se sentem estimulados a 

buscar sucedâneos, ou simplesmente essa alternativa não existe para eles. No 

caso da TV, em função do domínio arrasador da Globo. Em relação à mídia 

impressa, porque nenhum competidor enfrentou-os com o investimento 

requerido para derrubar uma situação de décadas, nem o Diário do Pará, do 

deputado federal Jader Barbalho, claudicante na profissionalização e tímido no 

capital de risco. (...) Quando o negócio da informação se reduz a uma quitanda, o 

poder jornalístico se torna uma fonte de poder pessoal, imenso para quem o 

exercita e absolutamente vazio para todos os demais, e a informação, uma 

banana. É o que, em boa medida, explica o estado de prostração no qual o Pará 

se encontra, incapaz de entender seu drama, por falta de informações, e 
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submisso à vontade do soba, que o manipula conforme seus caprichos. O poder 

enorme de Romulo Maiorana Júnior, solitário e caprichoso, é a contrafação da 

impotência do Estado no qual esse poder se nutre. (Pinto.a.: 2005) 

Na década passada, Lúcio Flavio Pinto, respondeu – e responde até hoje – uma 

grande quantidade de processos judiciais – caso único na imprensa do Pará. A priori, o 

Jornal Pessoal inclui em sua agenda de conteúdo alguns temas que, em geral, ficam foram 

da chamada grande imprensa da região. 

Tida como a mais relevante publicação independente do Pará e da Amazônia Legal, o 

Jornal Pessoal completa 26 anos em 2013. É uma das mais longevas publicações da mídia 

alternativa do país. Nas décadas de 1970 e 1980, Lúcio Flávio trabalhou em jornais da grande 

imprensa nacional, como, por exemplo, “O Estado de São Paulo”. A premissa fundamental 

de seu trabalho são as grandes reportagens e as análises político-econômicas – e sempre 

houve a tendência de incomodar a(s) elite(s) paraenses. 

Com tiragem de aproximadamente 3.000 unidades, o Jornal Pessoal e seu editor 
trabalham 

prioritariamente em pautas voltadas para o contexto político regional, escândalos financeiros 

e faz crítica de mídia. A história do jornal ganhou linhas violentas no dia 21 de janeiro de 

2005, quando Lúcio Flávio Pinto foi agredido em um restaurante, no centro da capital 

paraense, pelo empresário Ronaldo Maiorana, herdeiro do maior grupo de comunicações do 

Norte do país, as Organizações Romulo Maiorana. O empresário agrediu Lúcio Flávio 

pelas costas e o ameaçou de morte em 

represália ao artigo intitulado “O rei da quitanda”, veiculado na edição nº 337 do JP (1
a 

quinzena de janeiro de 2005). 
Na nota ao público divulgada pelo jornal Diário do Pará, concorrente de O Liberal, 

editado pelos Maiorana, Lúcio Flávio argumenta: 

(...) Como Ronaldo Maiorana proclamou, aos brados, que vai me matar para que eu 

“nunca mais fale” de sua família, a partir de agora ele é o responsável por qualquer 

violência que me vier a acontecer, seja a praticada pessoalmente por ele, seja a acertada 

com seus cães de fila, sobre os quais pesa a suspeita de integrarem a corporação de 

polícia organizada para defender a coletividade [no momento da agressão a Lúcio, dois 

policiais militares a paisana acompanhavam Ronaldo Maiorana]. Não me intimidarei. 

Continuarei a fazer o jornalismo que sempre fiz ao longo de quase 40 anos e a reagir a 

todas as violências, contra mim e contra terceiros. Tomarei também as providências 

administrativas e judiciais cabíveis contra esse cidadão que se considera acima do 

bem e do mal, dono do Estado. Como não estou à venda, não sou covarde e jamais me 

curvei aos prepotentes, mesmo que esteja ao seu alcance o maior dos poderes, faço 

minhas as famosas palavras da lendária heroína espanhola, La Pasionária: “No 

pasarán”. Não passarão sobre mim pessoas indignas como Ronaldo Maiorana. (Pinto.b.: 

2005). 
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Uma semana depois, o Portal de notícias e análises jornalísticas Observatório da 

Imprensa (www.observatoriodaimprensa.com.br) reproduziu a seguinte nota, enviada pelo 

empresário Ronaldo Maiorana: 

Qualquer tipo de grosseria é um erro, e a cometida no restaurante contra o jornalista 
Lúcio 

Flávio Pinto foi um deles. Mas isto foi a conseqüência. A causa provém de longos 17 anos 

de infâmia, calúnia e difamação contra uma família que trabalha pelo Pará e contra uma 

pessoa que contribuiu muito para o jornalismo no Estado, que se chamava Romulo 

Maiorana [fundador do grupo e pai do atual presidente] e que morreu há mais de 18 

anos. Esse tinha no jornalismo objetivos claros: a informação e o respeito à dignidade das 

pessoas. Pena que essa escola não foi seguida no Estado. Nenhum Instituto Médico-

Legal pode quantificar o dano causado à memória e à honra de membros da família, 

tanto os de ontem como os de hoje,  por   esses   17   anos   de   infâmia,   calúnia   e   

difamação.   Atenciosamente, Ronaldo Maiorana - O Liberal - Belém do Pará. (Maiorana: 

201 

O episódio envolvendo o diretor das Organizações Romulo Maiorana e o editor do JP 

serviu para chamar atenção da sociedade paraense à luta solitariamente conduzida há quase 19 

anos pelo Jornal Pessoal. Certamente destinada a calar a voz de Lúcio Flávio Pinto, a 

agressão física e a ameaça de morte tiveram efeito radicalmente distinto: foram amplamente 

noticiadas, ao longo de uma semana, pelo jornal Diário do Pará – ainda que por razões não só 

de ordem jornalística. 

É forço reconhecer que, se a matéria “O Rei da Quitanda”, foi capaz de provocar a fúria 

do jornalista Ronaldo Maiorana, um dos herdeiros do Grupo de Comunicação Maiorana, a 

ponto de fazê-lo partir para a agressão física contra o jornalista Lúcio Flávio Pinto, isso 

significa que o Jornal Pessoal, embora tenha uma tiragem extremamente restrita (3.000 

exemplares), é capaz de influenciar os chamados formadores de opinião pública. Não há 

outro motivo que justifique a explosão de fúria ocorrida. Este fato cimenta a nossa 

convicção de que o Jornal Pessoal, embora não alcance o chamado grande público (ou 

leitor mediano, como se queira), sua influência vai muito além do que a mera aferição 

matemática de sua tiragem pode sugerir. Em suma, o Jornal Pessoal tem alta relevância 

política e suas informações – freqüentemente, veiculadas à margem dos interesses dos dois 

titãs da imprensa paraense – rompem eventuais simetrias na divulgação (ou ocultação) de 

fatos de interesse coletivo. 

Fosse um jornal inexpressivo do ponto de vista do seu alcance político, certamente R 

onaldo Maiorana teria optado por ignorar a publicação, evitando alimentar o ressentimento 

que desencadeou o ato de fúria já referido. 

Acrescente-se que o jornalista Lúcio Flávio Pinto parece convencido de que faz parte de 

sua tarefa como jornalista confrontar-se com o poder sempre que este tentar opor obstáculos 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
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ao acesso às informações de interesse coletivo. Homem de notória cultura e reconhecida 

capacidade intelectual – o que o torna um adversário sempre difícil de ser refutado em debates 

públicos -, Lúcio Flávio Pinto tem insistido em investigar não somente o conteúdo das 

notícias dos dois titãs da imprensa paraense, apontando-lhes eventuais parcialidades na 

divulgação das informações, sobretudo em face do poder político local, mas também tem 

dedicado considerável tempo e energia em divulgar dados e informações sobre a saúde 

financeira de tais jornais. Na última edição do Jornal Pessoal (Pinto.c.: 2013), por exemplo, 

Lúcio Flávio Pinto publicou matéria de capa sob o título “Improbidade com Maiorana”. A 

matéria trata de uma contratação celebrada entre a Casa Militar do Governo do Pará e a ORM 

Air Táxi Aéreo, empresa de aviação pertencente aos mesmos proprietários do jornal O 

Liberal, e que se encontra sob investigação do Ministério Público Estadual. 

Evidentemente, essa  postura vigilante do jornalista paraense em relação à atuação 

dos grandes jornais de Belém do Pará favorece exponencialmente a circulação e a 

pluralidade de informações que, de outro modo e considerando os poderosos interesses 

locais, não chegariam ao conhecimento da opinião pública. Por conta disso, os críticos de 

Lúcio Flávio Pinto acusam-no, não raro, de se converter em uma espécie de demiurgo da 

moral pública, papel que poderia levar a perigosos desvirtuamentos da sua função primordial 

de informar. 

De qualquer maneira, motivações pessoais à parte, o que parece induvidoso – e 

esta é a hipótese central defendida no presente ensaio – é que o Jornal Pessoal (jornal que, 

por óbvio, se confunde com a própria figura de Lúcio Flávio Pinto, seu único redator e 

editor) representa uma revolta contra a simetria das informações quando os jornais Diário 

do Pará e O Liberal alinham seus interesses econômicos e políticos e deixam, assim, de 

divulgar informações de interesse coletivo. Na seção seguinte, veremos com mais detalhes 

como, à luz da teoria das elites schumpteriana, o Jornal Pessoal contraria interesses de 

poderosos grupos empresariais e políticos, de modo a configurar a revolta contra a simetria de 

informações aqui sugerida. 

 

5. SCHUMPETER, JORNAL PESSOAL E A REVOLTA CONTRA A SIMETRIA 

DAS INFORMAÇÕES 

A luta entre os dois grandes jornais paraenses, ambos com sede em Belém, 

extrapola os limites da competição meramente empresarial para se converter, sobretudo, em 

uma competição de cunho político cuja meta mal disfarçada não parece ser outra senão 
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liquidar a concorrência não somente por razões econômicas ou jornalísticas. Exatamente 

porque a competição entre os dois titãs da comunicação social paraense exorbitou do campo 

empresarial ou econômico para invadir o campo político é que grupos políticos rivais 

aglutinam-se ao lado de um jornal ou de outro, de modo a assegurar, à luz da teoria da 

democracia minimalista de Joseph Alois Schumpeter, que as informações de interesse 

público possam circular e chegar, assim, ao conhecimento da opinião pública. 

Assim, se o PMDB de Jáder Barbalho se integrar à coalizão governamental como 

sucedeu no governo de Ana Júlia Carepa, do PT, no período de 2007-2010, O Liberal 

passa a criticar intensamente o governo. Se, todavia, o PMDB pende para a oposição, O 

Liberal não hesita em apoiar a coalizão governamental. Esse movimento político pendular 

do PMDB é igualmente acompanhado pelo jornal das Organizações Rômulo Maiorana, só 

que na medida inversa da variação ocorrida pelo partido comandado pelo senador Jáder 

Barbalho. 

Vale frisar que o PMDB jaderista tem assumido o papel de fiel da balança na luta entre 

PT e PSDB no Pará. Qualquer que seja o resultado das eleições majoritárias, “vermelhos” e 

“amarelos” sabem que precisarão do apoio do PMDB para lograr maioria legislativa 

tranqüila seja na Assembléia Legislativa do Estado, seja na Câmara Municipal de Belém. A 

alternativa a esse cenário até aqui claramente delineado é buscar o apoio dos partidos 

chamados nanicos, o que sempre aumenta os custos de transação para o partido governante 

que necessita alcançar maioria legislativa. 

No momento atual, o PMDB, provavelmente incomodado com o crescimento do 

PSDB nas últimas eleições municipais, sobretudo em cidades importantes da Região 

Metropolitana de Belém (Belém e Ananindeua são os maiores colégios eleitorais do Estado do 

Pará e passaram para as mãos dos tucanos em 2012), assumiu uma posição crítica em relação 

ao governo do economista Simão Jatene. 

Na mesma proporção inversa, O Liberal, que antes criticara a aliança com o 

PMDB,continua a atacar pesadamente o senador Jáder Barbalho e deixou de criticar o 

governo do PSDB estadual. Perda particularmente dura para o PMDB certamente foi a da 

cidade de Ananindeua que fora governada por oito anos por Barbalho, filho do senador Jáder. 

Como se sabe, a teoria da democracia em Joseph Schumpeter concebeu a democracia 

representativa liberal como mero procedimento pelo qual os eleitores – em sua esmagadora 

maioria, ainda segundo a mesma concepção, mal informados e indiferentes ao jogo político – 

escolhem qual das elites concorrentes irá governá-los após vencer as eleições. Assim, de 
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acordo com o notável pensador austríaco (Schumpeter: 2013, 336), “em todos os casos, a 

iniciativa depende do candidato que se apresenta à eleição e do apoio que possa despertar. 

Os eleitores se limitam a aceitar essa candidatura de preferências a outras, ou a recusar-se 

a sufragá-la.” Ainda segundo Schumpeter (Schumpeter: 2013, 337), “o partido é um grupo 

cujos membros  resolvem agir de maneira concertada na luta competitiva pelo poder político.” 

O cientista político Ricardo Borges ressalta, por exemplo, o caráter essencialmente 

procedimental do pensamento político schumpeteriano: 

A  definição   schumpeteriana  de  democracia  é  estritamente  procedimental:   
a 

democracia é somente um método para a escolha dos governantes, um conjunto 

de regras que estabelece como devem ser escolhidos aqueles que devem 

realizar as decisões políticas. Aos eleitores cabe apenas escolher quais políticos 

desejam eleger. (Schumpeter: 2011, 31). 

Se tomarmos, portanto, a teoria democrática schumpteriana como  referencial 

analítico aplicado ao caso presente, pode-se dizer que a luta empresarial, política e até mesmo 

idiossincrática entre O Liberal e O Diário do Pará assegura uma relativa circulação de 

informações de interesse coletivo, de modo a manter o cidadão consumidor de notícias 

razoavelmente informado. 

Não obstante isso, ocorre, não raro, que os interesses econômicos acabem por 

sobrepujar as diferenças políticas e idiossincráticas, passando ambos a divulgar somente o 

que interessa aos grandes anunciantes como o Governo do Pará ou, por exemplo, a 

mineradora Vale, cuja presença no Pará é muito forte, considerando a exploração do 

projeto situado na região do Carajás. Nesses momentos, mais freqüentes do que seria 

desejável, há um claro alinhamento entre os dois grandes jornais paraenses que passam a 

ocultar ou a deixar de divulgar notícias que possam contrariar os interesses dos poderosos 

anunciantes. As informações passam então a ser simétricas, prejudicando o acesso dos 

cidadãos a fatos que lhes interessam, muito especialmente as de natureza local. Um 

exemplo prosaico pode ser citado aqui: a contratação da manicure da então governadora Ana 

Júlia Carepa como assessora de governo só pode ser descoberta porque alguém vazou a 

notícia para a Folha de São Paulo que a divulgou e obrigou, assim, o governo do Pará a 

retroceder e a tornar sem efeito o ato de nomeação. Os dois grandes jornais nada noticiaram a 

respeito, sonegando, assim, da opinião pública o acesso a essa informação que, embora 

prosaica, deixava transparecer a confusão que o governo fazia entre o manuseio da coisa 

pública em face dos interesses meramente privados. 
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Quando as informações se tornam simétricas, perde o cidadão interessado em obter 

acesso à verdade factual e o poder – seja essencialmente político (caso do governo do 

Pará), seja majoritariamente econômico (caso da empresa Vale) – logra colocar seus atos 

contraditórios fora do potencial escrutínio da opinião pública mais bem informada. 

O Jornal Pessoal é, portanto, a única publicação no âmbito regional que procura 

divulgar a verdade factual, rompendo os eventuais pactos pelo silêncio dos dois gigantes 

locai s. Publicado, como vimos, por um único homem, o jornalista Lúcio Flávio Pinto, que 

assumiu para si a tarefa de informar, sobretudo quando isso implicasse no confronto com 

os interesses dos dois titãs da imprensa paraense e, por conseguinte, dos que se 

encontrassem sob seu manto protetor. 

 
6. CONCLUSÕES 

 

Diante do cenário exposto, o certo é que o Jornal Pessoal pode ser reputado como a 

única publicação que exprime uma revolta contra a simetria das informações praticada 

pelos jornais O Liberal e Diário do Pará. A toda evidência, Lúcio Flávio Pinto não 

representa nenhum grupo político determinado, ao menos não partidarizado, e a influência 

pública de seu jornal certamente deixaria Schumpeter um tanto surpreso ao constatar que a 

esfera pública pode ser ocupada não somente pelo choque entre grupos políticos distintos, 

mas também por indivíduos isolados cujos interesses de ordem coletiva encontram forte 

ressonância no bojo da opinião pública. 

Convertido, assim, em proprietário, redator e editor do Jornal Pessoal, Lúcio Flávio 

Pinto se tornou ele mesmo um personagem relevante da imprensa local, pois o que 

publica reverbera, sobretudo entre as parcelas mais lúcidas e bem informadas da opinião 

pública paraense. Sua postura aguerrida tem suscitado críticas variadas, algumas o 

acusando de ser extremamente vaidoso do ponto de vista estritamente intelectual ou o 

apontando como alguém que se arvorou indevidamente ao papel de fiscal (e moralista) da 

sociedade e dos poderes constituídos. 

Não há vencedores e nem vencidos – não se pode ter uma perspectiva maniqueísta. 

Apenas uma relação de desequilíbrio entre o acesso à informação e controle político da 

população. 

  



GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 169 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do Estado. 11. ed. São Paulo: Graal Editora, 2010. 

BORGES,  Ricardo.  Minimalismo  Schumpeteriano,  Teoria  Econômica  da  Democracia  e 

Escolha Racional. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 19, n. 38, p. 27-42, fev. 2011. 

 
BRAGA, José Luiz. A sociedade enfrenta sua mídia. Dispositivos sociais de crítica midiática 

.São Paulo: Editora Paulus, 2006. 

 
DAHL, Robert. Poliarquia (edição atualizada). São Paulo: Edusp, 2005. 

 
FERNANDES, Ana Paula Menezes. Reflexão sobre a regulação da convergência mediática na 

sociedade da informação. In Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, v. 24, n. 1, 63-78, 

2011. 

 
FIGUEIREDO, Marcus. A decisão do voto: democracia e racionalidade. São Paulo: Sumaré, 

1991. 

 
IYENGAR,  Shanto.  The  acessibility  bias  in  politics:  television  news  and  public  opinion. 

International Journal of Public Research. Vol. 2, n. 1, 1990, p. 1-15. 

 
LIMA, Venício A de. Mídia: crise política e poder no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2007. 

 
MANIN, Bernard. As metamorfoses do governo representativo. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais (número 29): São Paulo, 1995. 

 
MARANHÃO, Haroldo. Querido Ivan. Belém do Pará: Grafisa, 1988. 

 
MARCONDES FILHO, Ciro. Comunicação e jornalismo: a saga dos cães perdidos. 2. ed. São 

Paulo: Hacker Editores, 2002. 

 
MILL, J. Stuart. Sobre a Liberdade. Petrópolis: Vozes, 1991. 

 
MIGUEL, Luiz Felipe (org.). Dossiê Mídia e Política. Revista Brasileira de Sociologia e 

Política (número 21): São Paulo, 2004. 

 
SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Disponível no

 sitio: www.ordemlivre.org.br. Acesso em: 20.01.2013. 

 

PORTO,  Mauro.  “Enquadramentos  de  Mídia  e  Política”,  em  A.A.  Canelas  Rubim  

(org). 
Comunicação e Política: Conceitos e abordagens. Salvador, 2004, EDUFBA. 

 
ROTHBERG, Danilo. Política mediada, democracia e elites. Comunicação e Política, v. 23, n. 2, 

2005, p. 15-40. 

 

http://www.ordemlivre.org.br/


GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 170 

RUBIM, Albino. Idade Mídia. 2.ed. Salvador, EDUFBA, 2010. 

 
SANTOS, Wanderley Guilherme dos Santos. Poliarquia em 3D. Rio de Janeiro: Revista 

Dados, 1998. 
SARTORI, Giovanni. Partidos e sistemas partidários. 4.ed. Rio de Janeiro: Zahar, Brasília, 2011. 

THOMPSON, John. O escândalo político: poder e visibilidade na era da mídia. 4. ed. São Paulo: 

Vozes, 2012. 

 
VEIGA, Luciana F. ; SOUZA, N. R. ; Cervi, Emerson. As estratégias de retórica na disputa 

pela prefeitura de  São  Paulo  em  2004:  PT,  mandatário,  versus  PSDB,  desafiante. 

Opinião Pública (UNICAMP. Impresso), v. 13, p. 51-73, 2009. 

 
VIRILIO, Paul. A arte do motor. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-62762007000100002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-62762007000100002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0104-62762007000100002


GT: Eleições e Comportamento Político 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 171 

AS PROPOSTAS DE REGULAÇÃO DA IMPRENSA NO BRASIL: 

(DES)EQUILÍBRIO DE FORÇAS ENTRE GOVERNO E IMPRENSA NO PAÍS 

 

 

Autor proponente: Rodolfo Silva Marques (UNAMA)
1 

Co-autor: André Silva de Oliveira (UFPA)
2

 

 

 

RESUMO 

 

 

Durante o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva discutiu-se a 

instituição do chamado controle social da imprensa no Brasil. Os motivos para a defesa do 

controle social fundam-se, sobretudo, no fato de que o governo, sendo democrático-

popular, seria alvo de ataques injustos e mentirosos de grande parte da imprensa 

conservadora. Recentemente, o 4º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores 

defendeu a instituição de “um novo marco regulatório para as comunicações no País”, 

reacendendo o conflito entre governo e imprensa. No presente ensaio, se analisa se o controle 

social da imprensa é desejável numa sociedade que atingiu um nível relativamente 

avançado de poliarquia como a brasileira; e, em caso positivo, como se faria o controle 

social levando em conta a tradição política liberal, notadamente o pensamento político de John 

Stuart Mill e Karl Popper. 
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AS PROPOSTAS DE REGULAÇÃO DA IMPRENSA NO BRASIL: (DES)EQUILÍBRIO 

DE FORÇAS ENTRE GOVERNO E IMPRENSA NO PAÍS 

INTRODUÇÃO 

Durante os oito anos do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva discutiu -se a 

instituição do chamado controle social sobre a imprensa no Brasil. Os motivos para a 

defesa ou a instituição do controle social fundam-se, sobretudo, no fato de que o governo, 

sendo democrático- popular, teria sido alvo de constantes ataques injustos de grande parte 

da imprensa vinculada aos interesses contrariados pelo governo petista, assim como se 

recorreu ao argumento de que tais setores da imprensa dita conservadora mentem. E a 

mentira, distorcendo intencionalmente os fatos, predisporia a população contra o governo 

federal, impondo-lhe o ônus nada fácil de restituir a verdade dos fatos. 

Em sua posse como presidente eleita, Dilma Rousseff declarou peremptoriamente que 

“prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras.” (2012: 6). Cogitou-se então 

que as tentativas de se criar o controle social sobre a imprensa haviam sido abandonadas 

pelo Partido dos Trabalhadores, a legenda que liderou a coalizão de partidos sob a qual 

Lula e, depois, Dilma Rousseff chegaram à Presidência da República. No entanto, ao 

final do 4º Congresso do Partido dos Trabalhadores em setembro de 2011, a Resolução 

Política do encontro reclamou a abertura de um debate no Congresso Nacional objetivando 

criar “o marco regulador da comunicação social” (2011: 16). Ainda no mesmo documento, 

que reúne as teses aprovadas no referido congresso, o falseamento dos fatos pela “imprensa 

marrom de certos veículos (de comunicação)” justificaria a “luta por um marco regulatório 

capaz de democratizar a mídia no País.” (2011: 16). 

É forçoso reconhecer que a relação entre governos e imprensa ou mídia na 

América Latina apresenta-se, ainda hoje, marcada por acentuados conflitos, bem como 

seguidas tentativas de se criarem mecanismos para controlar a atuação de jornais, emissoras 

de rádio e de televisão e até mesmo da alguns blogs. Assim, na Argentina pode-se 

observar o conflito acerbo entre o governo de Cristina Kirchner e grande parte da 

imprensa, notadamente o jornal El Clarín. Na Venezuela, os atritos entre o governo de Hugo 

Chávez e a Rádio Caracas de Televisión – RCTV – e a Globovisión evoluíram de modo 

exponencial, sendo que a primeira emissora teve a renovação de sua concessão negada 

pelo governo venezuelano. 

De acordo com a Classificação Mundial de Liberdade de Imprensa de 2011-2012, 

disponível no sitio da organização Repórteres Sem Fronteira, a Argentina ocupa 47º lugar; o 
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Brasil, a 99ª posição, tendo caído nada menos do que 41 lugares desde o último relatório, ao 

passo que a Venezuela desceu 

16 posições e ocupa 117º lugar no ranking. Segundo o relatório, “Fustigamento 

judicial, difícil equilíbrio pluralista, polarização e agressões freqüentes caracterizam ainda o 

clima de Equador (104º) e de Bolívia (108º), que conservaram as mesmas posições.” No 

continente americano, Cuba ocupa o último lugar (167º). Entre os dez países que mais 

respeitam a liberdade de imprensa, o único país americano a constar dessa lista seleta é o 

Canadá, exatamente no décimo lugar. 

No presente artigo, não se pretende analisar se os ataques de parte da imprensa ao 

governo do presidente Luís Ignácio Lula da Silva foram justos ou não. O governo Lula 

(2002-2010) cometeu, como todo governo constituído por homens e não por demiurgos, 

erros e acertos, sendo altamente improvável que todas as críticas tivessem o desiderato 

deliberado de tentar bloquear os avanços governamentais no chamado campo social. 

Quanto às mentiras, não há, por certo, como evitá-las, fazendo mesmo parte da condição 

humana, como veremos mais adiante. 

O que se almeja é analisar se o controle social sobre a imprensa é desejável numa 

sociedade que atingiu um nível relativamente avançado de poliarquia como a brasileira; e, em 

caso positivo, como se faria o controle social levando em conta a tradição política liberal, 

notadamente o pensamento político de John Stuart Mill e Karl Popper. 

Do ponto de vista metodológico, cumpre esclarecer que se adota aqui o entendimento 

esposado pelo celebrado Wanderley Guilherme dos Santos (1988: 210) segundo o qual 

há uma “distinção (dahlsiana) entre democracia, como ideal regulador, e poliarquias, como 

exemplares típicos da descrição ideal-típica.” Logo, quando aqui houver referência ao termo 

poliarquia e do mesmo modo que concebeu Wanderley dos Santos (2008: 210), ter-se-á 

em mente que poliarquias se referem a sistemas (políticos) empíricos, nunca a tipos 

meramente ideais, mais consentâneos com a s interpretações feitas à luz da filosofia política. 

Deixa-se, todavia, de considerar no presente ensaio a “elegibilidade” como variável 

ou “eixo suplementar”, como a ela se referiu Wanderley dos Santos (1998: 209), da poliarquia 

pela mesma razão acima exposta, ou seja, por uma preferência de opção metodológica. 

A proposta deste paper é realizar uma análise comparada de dados a partir de uma 

pesquisa explicativa e a utilização da comparação para identificar as abordagens nas 
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relações entre mídia e Governo no Brasil. A perspectiva partiu também de uma análise 

bibliográfica de conteúdo relativo ao tema. 

 

1. OS LIMITES DA CRÍTICA NA TRADIÇÃO DO LIBERALISMO POLÍTICO 

 

Tomemos como induvidoso o reconhecimento de que a Inglaterra foi o berço do 

liberalismo político e econômico. Da edição da Carta Magna de 1215, que impôs à 

monarquia a obediência ao devido processo legal (due process of law) pelos barões 

insatisfeitos com a elevação arbitrária dos tributos, às duas revoluções do século XVII, 

que assinalaram a vitória do Parlamento sobre os interesses do Rei, a história inglesa foi 

acentuadamente marcada pela luta, não raro sangrenta, para delimitar os poderes do governo 

em face da autonomia dos cidadãos individualmente considerados. 

Pode-se dizer que o corolário dessa longa e dolorosa trajetória foi o reconhecimento 

de que a crítica dos atos governamentais se constitui, por assim dizer, numa das pedras de 

toque do liberalismo político. Ainda hoje, imagens televisivas dos debates no parlamento 

inglês mostram como o primeiro- ministro da vez é interpelado frontalmente pelo líder da 

oposição, estabelecendo-se o contraditório sobre as políticas públicas levadas a cabo pelo 

governo. Os líderes da situação e da oposição, bem como suas respectivas bancadas, ficam a 

poucos metros um do outro e, a cada ataque tido como bem - sucedido por um dos debatedores, 

podem ser ouvidas as exclamações e interjeições de aprovação ou de condenação dos 

parlamentares ecoando pelo plenário. E os parlamentares sentam-se lado a lado num único 

assento contínuo; essa proximidade física entre os parlamentares contrasta enormemente com 

as instalações espaçosas e esplendorosas do interior do plenário do Congresso brasileiro. 

Ao longo do seu percurso secular, o liberalismo político experimentou muitas 

modificações conceituais e adquiriu um arcabouço teórico de alta complexidade e de 

notória riqueza. Indo do capitalismo irrestrito – para usar a designação de Karl Popper para o 

ultrapassado capitalismo do tipo laissez-faire – às concepções distributivistas de John 

Rawls, o liberalismo político não pode ser entendido como uma doutrina política em que 

predomina um forte consenso de ideias entre seus autores. Na verdade, o mais acertado é 

considerar exatamente o contrário, ou seja, entre os liberais existem, decerto, pontos de 

inegável convergência – como a defesa prioritária dos direitos individuais e a necessidade de 

contenção dos poderes estatais dentro dos marcos constitucionais -, mas abundam também 

profundas divergências, como a que opõem, ainda hoje, libertarianos e distributivistas. Uma 

análise isenta do liberalismo político exige que se leve em conta necessariamente tais nuances 

teóricas. 
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Diante de uma tradição política tão vetusta e rica, certamente escolher alguns 

autores em detrimento de outros não é uma tarefa fácil nem tampouco livre de eventuais 

objeções. Por outro lado, qualquer escolha resulta, por óbvio, na manifestação de preferências 

pessoais do autor. Mas é preciso começar de algum ponto e a primeira consideração que deve 

ser feita repousa naquilo que parece ser o tema de maior consenso entre os liberais, ou seja, o 

governo deve agir dentro dos marcos constitucionais e em rigorosa obediência aos direitos 

individuais. Aqui, a clá ssica sentença de Lord Acton (2003: 29) parece condensar esse 

relevante entendimento entre os liberais: “O poder corrompe; o poder absoluto corrompe 

absolutamente.” 

Assim, o governo – qualquer governo democrático e responsável – deve ser 

contido pelo arcabouço constitucional vigente e é claro que a imprensa livre tem um papel 

fundamental nesta tarefa. Nem é preciso desenvolver qualquer argumentação mais ampla 

para demonstrar a validade desse pressuposto político de cunho liberal. 

Todavia, como deve atuar a imprensa segundo a tradição liberal? Ou melhor, qual é o 

móvel doutrinário que deve fundamentar a atuação da imprensa de acordo com as concepções 

liberais? 

Como foi dito, é preciso eleger alguns autores para responder minimamente a tais 

indagações. 

Para tanto, escolhemos John Stuart Mill e Karl Popper, que se inserem dentro da 

tradição do liberalismo universalista. 

 

2. STUART MILL E O RECONHECIMENTO DA FALIBILIDADE HUMANA COMO 

NECESSÁRIA À PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IMPRENSA 

Comecemos por John Stuart Mill; ele abre o capítulo II (“Da liberdade de 

pensamento e discussão”) do livro Sobre a Liberdade (No original, On Liberty) com uma 

afirmação categórica sobre a imprensa livre como salvaguarda contra os governos tirânicos 

e corruptos: “É de se esperar tenha chegado o tempo em que não se faz necessária defesa 

alguma da ‘liberdade de imprensa’ como uma das garantias contra os governos tirânicos e 

corruptos.” (1991: 59). 

John Stuart Mill desenvolve o argumento de que a opinião política, mesmo que seja a 

de um só, não poderia jamais ser sufocada ou impedida de ser manifestada em razão da 

inarredável falibilidade humana. Deixar de considerar a opinião de uma minoria, ou mesmo 

de um único homem, seria nos privar, eventualmente, de conhecer o erro, caso tal opinião 

estivesse certa, por exemplo. (1991: 60). Daí porque toda opinião deve ser expressa e 

considerada seriamente, de modo a revelar o seu erro ou acerto. De acordo com Stuart Mill, 

“impor silêncio a uma discussão é sempre arrogar -se infalibilidade.” (1991: 60). 
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Stuart Mill considera que, mesmo que estejamos plenamente convencidos do acerto 

de nossa opinião, nunca devemos tentar sufocar a opinião contrária, pois “sufocá-la seria ainda 

um mal.” 

Todavia, apesar de a falibilidade humana ser, por assim dizer, auto-evidente na 

perspectiva de Stuart Mill, raramente estamos inclinados a reconhecer o equívoco de nossas 

opiniões. (1991: 60). É interessante observar que Stuart Mill considera que não somente 

homens são falíveis, mas recorda que verdades tidas como estabelecidas são depois 

reconhecidas como equivocadas. Assim, para Mill, 

as épocas não são mais infalíveis que os indivíduos – cada época tendo adotado muitas 

opiniões 

que épocas seguintes consideraram não só falsas como ainda absurdas; e que muitas 

opiniões, agora gerais, serão rejeitadas no futuro, como muitas, outrora gerais, o 

foram no presente. (1991: 62). 

Ao fato, igualmente evidente, de que homens eminentes de gerações passadas 

cometeram erros depois amplamente reconhecidos, Stuart Mill pondera que, como ser 

racional e moral, o homem é capaz de empreender “a correção de seus erros.” (1991: 63). E 

a correção dos erros humanos somente pode ser efetuada “pela discussão e pela experiência.” 

(1991: 63). 

Portanto, a crítica exerce um papel relevante no desnudamento dos erros e na 

revelação da verdade por meio das discussões públicas, daí porque nunca deve ser 

sufocada, ainda que seja falsa, nociva ou imoral, sob pena de se arrogar à condição de 

infalível. 

De outro lado, John Stuart Mill refuta o argumento de que a “liberdade de discussão” 

deve ficar restrita a poucos, excluindo-se os homens comuns dos debates. Contra esse 

argumento de cunho nitidamente platônico, o pensador inglês sustenta que as objeções só 

podem ser satisfatoriamente resolvidas ou respondidas se forem levantadas e debatidas 

publicamente. (1991: 80). 

Ao comentar a exigência de contestação pública dos assuntos políticos contida em On 

Liberty, Colin Bird considera acertada a posição esposada por Stuart Mill nesse aspecto, pois, 

segundo ele, 

No cerne do argumento de Mill está o pressuposto de que, deixando de lado as 
proposições da matemática, geometria e lógica, aceitar crenças como verdadeiras quase 
nunca é uma questão de inferência dedutiva puramente autorreferencial. Na maioria 
das outras áreas, é necessário reconhecer que há objeções possíveis ao que se pensa e 
faz. (...). Pela descrição (seguramente correta) de Mill, crenças éticas e visões de 
mundo variam em um campo de contestação, incompatibilidade mútua, tensão e 
dúvida arrazoada. Para ocupar uma posição racional nesse campo, não se pode se 
proteger atrás de pressupostos não questionados e estar cego às objeções arrazoadas às 
quais suas visões são inevitavelmente vulneráveis. Proteger suas crenças do escrutínio 
crítico dessa maneira é uma forma de negação, um sintoma da imaturidade e indolência 
intelectual. É também, para Mill, em última análise, irracional. (2011: 277-278). 
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Quanto aos limites que devem ser eventualmente impostos às críticas, Stuart Mill, 

até onde vemos, considerou uma única possibilidade restritiva, a saber, quando “um 

adversário imoderado” ultrapassar “os limites da discussão leal” para recorrer à invenctiva, 

ao sarcasmo, ao personalismo e a outros expedientes menos nobres contra os oponentes. 

(1991: 95). Mas tal restrição ocorreria somente, segundo Stuart Mill, “contra as opiniões 

dominantes”, ao passo que “as não dominantes” trariam “o louvor do zelo honesto e da 

indignação honrada.” (1991: 95). 

Portanto, Stuart Mill apóia-se fundamentalmente no princípio da falibilidade 

humana para defender a irrestrita liberdade de discussão ou opinião. Na lição de Mill, se 

somos falíveis, nunca poderemos estar completamente seguros do acerto de nossas posições 

políticas ou de qualquer outra natureza, o que nos obriga ao diálogo incessante com os 

demais interlocutores visando à correção dos erros e à conseqüente busca da verdade. Sem 

embargo, assiste razão a Stuart Mill quando afirma que governos erram e até determinadas 

épocas se equivocam com relação às verdades então tidas como definitivas, como a história 

tem registrado. 

 

3. KARL POPPER E A CRÍTICA DAS INSTITUIÇÕES COMO SALVAGUARDA 

INDISPENSÁVEL DA LIBERDADE 

Não temos, no espaço exíguo do presente artigo, como discutir até que ponto o 

pensamento de John Stuart Mill influenciou o pensamento filosófico-político de Karl Popper. 

Mas deve ser concedido que a influência de Mill sobre o pensamento filosófico-político de 

Karl Popper, independentemente do grau de profundidade ou extensão, parece ser indiscutível. 

Sabemos, por exemplo, que, para Popper, a crítica sem restrições se constitui num dos 

fundamentos mais caros para o aprimoramento contínuo das instituições democráticas. No 

livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos (No original, The Open Society and its Enemies), 

sua obra seminal de filosofia política, Popper entende a crítica como indispensável para a 

correção dos erros não somente humanos, mas, sobretudo, das instituições democráticas 

(John Stuart Mill não discorre claramente sobre o funcionamento das instituições e sua 

capacidade de aperfeiçoamento por meio da discussão pública; sua idéia de liberdade de 

discussão e pensamento limitava -se essencialmente ao entrechoque de opiniões entre os 

homens. Mill foi um dos representantes mais eminentes do utilitarismo clássico fundado por 

Jeremy Bentham, de modo que seu pensamento estava voltado para a concepção da realização 

da felicidade pública ou, para ser mais exato, do maior número de pessoas possível). Assim 

como Stuart Mill, Karl Popper rejeita a idéia de que a discussão dos temas políticos deveria 

ficar restrita a poucos iluminados e seu violento ataque à filosofia de Platão, bem assim seu 
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elogio ao exemplo de Sócrates e ao que chamou de A Grande Geração, indica sua forte 

crença no racionalismo crítico e no individualismo democrático. 

No entanto, diferentemente de Stuart Mill, Popper não defende que a liberdade de 

crítica seja irrestrita, mas entende que é necessário criar salvaguardas institucionais que 

protejam a democracia representativa dos ataques de quem pretende destruí-la. Ele explica a 

restrição à liberdade de crítica ou opinião por meio do que chamou de “dilema da 

tolerância.” Aqui, cumpre acentuar que John Stuart Mill, filósofo e político do século XIX, 

conhecera apenas formas tirânicas de governo, mas não o fenômeno do totalitarismo, cuja 

emergência ocorreu somente na primeira metade do século XX. Não foi o caso de Popper, 

ele mesmo um auto-exilado da sua Áustria protofascista (e, depois, ocupada pelo exército 

nazista em 1938), tendo se abrigado inicialmente na remota Nova Zelândia onde, sem 

conseguir licença da universidade na qual lecionava, escreveu A Sociedade Aberta e Seus 

Inimigos ao longo da II Guerra Mundial. 

Portanto, Stuart Mill não teve diante dos olhos a brutalidade dos regimes totalitários, 

o que explica porque provavelmente não concebeu o estabelecimento de salvaguardas 

institucionais contra manifestações de pensamento político carregadas de incitamento ao ódio 

político e racial, chegando à defesa explícita da eliminação física de adversários políticos ou de 

certos grupos étnicos, como judeus ou ciganos. 

Mas o que preconiza o dilema da tolerância popperiano? O dilema repousa no 

problema aparentemente insolúvel sobre que tipo de tratamento deve ser dispensado aos que, 

utilizando-se da imprensa livre, tentam, na verdade, destruir o arcabouço constitucional 

democrático. Sem conseguir debelar a grave crise econômica que empobreceu o povo 

alemão, a República de Weimar viu seu capital político corroer-se rapidamente até ser 

dissolvida pela ação demolidora do partido nacional- socialista dos trabalhadores alemães, 

que ascendeu ao poder pela via democrática. Antes da derrocada da República de Weimar, 

Benito Mussolini já havia ascendido ao poder político pela via democrática e, lançando mão de 

intensa propaganda centrada no culto à personalidade e no uso recorrente de expedientes 

violentos contra os adversários, demoliu a incipiente democracia representativa italiana e 

estabeleceu o regime fascista que perduraria por mais de duas décadas. 

Portanto, a história registra que a constituição de repúblicas democráticas não impede, só 

por si, que ocorra a sua aniquilação por movimentos autoritários ou totalitários, sobretudo 

em períodos de crises econômicas agudas. Pode-se, no entanto, transitar gradualmente e sem 

derramamento de sangue de um regime ditatorial para a democracia, tal como sucedeu no 

Brasil e em outros países da América do Sul. 

É difícil, senão mesmo impossível, dizer quando foram concebidas na história da 

humanidade as primeiras salvaguardas institucionais da democracia contra os que planejavam 

destruí-la. Um dos documentos mais antigos de que se tem notícia é A Constituição de Atenas 

de Aristóteles. Nesse livro, Aristóteles descreve como os atenienses haviam convertido o 
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ostracismo, com penas que podiam chegar a dez anos, numa salvaguarda utilizada contra 

os inimigos da democracia. De acordo com Aristóteles, após a vitória obtida contra os 

persas comandados por Xerxes, os atenienses fixaram geograficamente os locais em que os 

ostracizados cumpririam as penas que lhe eram impostas por atentarem contra a democracia: 

Porém, quatro anos depois, no arcontado de Hipsiquidas, por causa da expedição de Xerxes, os 

atenienses chamaram todos os condenados. E determinaram que, para o futuro, os ostracizados se 

deviam estabelecer para lá dos cabos Gerestos e Skilleon, sob pena de definitivamente serem 

privados de seus direitos políticos. (1941: 40-41). 

Todavia, a questão que cumpre responder é a seguinte: É legítimo sufocar a 

manifestação dos inimigos declarados das instituições democráticas sem que isto implique 

em potencial violação à “liberdade de discussão” preconizada por John Stuart Mill? Para 

Popper, sim. Tolerância, defendeu ele, é para os tolerantes; para os intolerantes, devem ser 

aplicadas as salvaguardas protetoras da democracia. Mas, mesmo diante da ofensiva de 

“filosofias intolerantes” contra a democracia, Karl Popper considera que o direito à 

supressão de sua manifestação somente deveria ser empregado se desaparecesse a 

possibilidade de discussão racional de idéias. De acordo com Popper, 

Nesta  formulação,  não  quero  implicar,  por  exemplo,  que  devamos  sempre  suprimir  a 

manifestação de filosofias intolerantes; enquanto pudermos contrapor a elas a argumentação 

racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a supressão seria por certo pouquíssimo 

sábia. Mas deveríamos proclamar o direito de suprimi-las, se necessário mesmo pela força, pois 

bem pode suceder que não estejam preparadas para se opor a nós no terreno dos argumentos 

racionais e sim que, ao contrário, comecem por denunciar qualquer argumentação; assim, podem 

proibir a seus adeptos, por exemplo, que dêem ouvidos aos argumentos racionais por serem 

enganosos, ensinando-os a responder aos argumentos por meio de punhos e pistolas. 

Deveremos então reclamar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes. 

(Grifo do autor) (1998: 289, v. I). 

Assim, John Stuart Mill e Karl Popper convergem no que pertine à necessidade de se 

buscar discussões públicas dos temas políticos nas quais prevaleça a argumentação 

racional das idéias conflitantes. 

Quanto às diferenças entre ambos, vimos que Popper defende a liberdade de crítica 

como indispensável para o aprimoramento contínuo das instituições democráticas, assim como 

apelou para o paradoxo da tolerância, já aqui visto, para explicar em que caso extremo se 

deve suprimir a voz dos movimentos políticos que pregam filosofias intolerantes que 

ameaçam solapar a democracia. Quanto a este último aspecto, cumpre recordar que, assim 

como Hannah Arendt, Isaiah Berlin e tantos outros intelectuais de elevado calibre, Popper 

teve que migrar para se pôr a salvo do totalitarismo nazista, daí sua preocupação simultânea 

com o exercício da liberdade de crítica, bem assim com a criação de salvaguardas 
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institucionais que protejam a democracia contra a ação deletéria dos movimentos políticos 

intolerantes que querem suprimi-la. 

 

4. O CONTROLE SOCIAL DA IMPRENSA NO BRASIL À LUZ DA TRADIÇÃO 

LIBERAL UNIVERSALISTA 

Ao contrário do que muitas correntes políticas proclamam, notadamente as que se 

encontram àesquerda do espectro político, não existe uma única teoria política liberal (o 

decantado e abominado neoliberalismo, termo vago que se presta para todo o tipo de 

ataques ao liberalismo político), mas várias correntes teóricas distintas e concorrentes entre 

si (não há, por exemplo, nenhuma semelhança fundamental entre a justiça equitativa de John 

Rawls e a teoria da aquisição e transferência da propriedade defendida por Robert Nozick). 

A crença racionalista na busca incessante da verdade, de nítido conteúdo iluminista, não 

parece servir, todavia, aos propósitos que persegue quando aplicada ao domínio da política; 

afinal, governos mentem com uma inconveniente freqüência e a imprensa, que pode 

fiscalizar a correção dos atos do poder público, segue, não raro, o mesmo caminho. 

No ensaio Verdade e Política, Hannah Arendt reflete, por exemplo, sobre esse árido 

tema. E uma das conclusões a que chega é que os políticos se preocupam não com a verdade 

propriamente dita, mas com a vontade expressa pela maioria da opinião pública. A busca 

incessante da verdade entraria na esfera do interesse filosófico, embora reconheça que a 

verdade factual tem o poder coercitivo de se impor até mesmo sobre acordos políticos. Assim, 

segundo Hannah Arendt, 

Os fatos estão além de acordo e consentimento, e toda a conversa sobre eles – toda troca de opiniões baseada em 

informações corretas – em nada contribuirá para o seu estabelecimento. 

Podem-se discutir opiniões inoportunas, rejeitá-las e chegar a um compromisso acerca delas, porém, fatos 

indesejáveis possuem a enfurecedora pertinácia de nada poder demovê-los, a não ser mentiras cabais. (1972: 298-299). 

Evidentemente, a sociedade brasileira do tempo presente apresenta um elevado grau de 

maturidade política desde que o arcabouço autoritário do regime militar foi revogado pela 

Constituição democrática de 1988. E se, tomarmos em conta a concepção de poliarquia de 

Robert Dahl, não será exagero afirmar que, no caso brasileiro, as dimensões de contestação 

pública e participação em eleições e o acesso aos cargos públicos cresceram 

exponencialmente, de modo a permitir o aprimoramento contínuo das instituições 

democráticas. A tradição do liberalismo universalista aqui revista se insere claramente na 

dimensão dahlsiana referente à contestação pública. Ou seja, quanto mais discussões 

públicas dos temas políticos e do conseqüente recurso aos argumentos racionais, mais se 

distende a dimensão alusiva à contestação pública, indispensável para a consolidação de uma 

poliarquia avançada. O próprio Robert Dahl reconhece a conexão entre liberdades liberais 

clássicas e contestação pública, pois para ele 
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Existem as liberdades liberais clássicas que são uma parte da definição de contestação pública e 

participação: oportunidades de exercer oposição ao governo, formar organizações políticas, 

manifestar-se sobre questões políticas sem temer represálias governamentais, ler e ouvir opiniões 

alternativas, votar secretamente em eleições em que candidato de diferentes partidos disputam 

votos e depois das quais os candidatos derrotados entregam pacificamente os cargos ocupados 

aos vencedores, etc. Nas poliarquias bem-estabelecidas, essas liberdades há muito perderam 

seus atrativos como uma causa nova, para não falar de qualquer apelo revolucionário. 

(Nosso grifo) (2005: 41). 

Além das duas dimensões mencionadas, Robert Dahl (2005: 27) concebeu oito 

requisitos para a definição de um sistema democrático, das quais duas guardam estreita 

relação com o tema aqui enfocado, a saber: liberdade de expressão e fontes alternativas de 

informação (na tipologia de Dahl se tratam do segundo e do sexto requisitos). Tendo em 

mente todo o marco referencial teórico exposto, pode-se dizer que a adoção de mecanismos 

de controle social da imprensa no Brasil se afigura como altamente indesejável porque, em 

primeiro lugar, a liberdade de crítica e o uso do argumento racional no interesse do 

desnudamento da verdade factual e até mesmo de conteúdo teórico ficariam seriamente 

comprometidos ou ameaçados. Nesse passo, o grau de contestação pública, uma das 

dimensões essenciais da concepção teórica dalwsiana, tenderia igualmente a contrair-se 

substancialmente. 

Se jornais mentem e distorcem com surpreendente freqüência, é curial reconhecer que 

governos não são mais honestos no trato ou manejo quando tem que enfrentar a verdade factual. 

A mentira não é, portanto, um argumento que justifique a criação do controle social da 

imprensa ou mídia. Antes, deve ser reputado que os valores defendidos aqui revisitados por 

Stuart Mill e Karl Popper são, na verdade, o antídoto institucional que permitirá a vitalidade dos 

debates públicos com o conseqüente fortalecimento das instituições democráticas. 

Talvez não falte razão à argumentação de Karl Popper quando afirma que a liberdade de 

crítica somente deve ser suprimida quando seus emitentes sejam portadores de ideologias 

intolerantes cujo objetivo manifesto é o de destruir a democracia. Isso é, por certo, admissível; 

mas, mesmo nesse caso, o uso de tal salvaguarda institucional deve ser feito com moderação 

e somente em casos extremos, como igualmente recomendou Popper. No Brasil, a despeito 

da alta popularidade de que desfrutou o presidente Lula e de que dispõe, agora, a 

presidente Dilma Rousseff, nem assim, o Partido dos Trabalhadores – PT – decidiu 

retroceder da intenção de criar o chamado “marco regulatório da comunicação social”. 

Curiosamente, Stuart Mill já havia advertido para o perigo dos governo s que, tendo a 

maioria da opinião pública ao seu lado, tentam restringir a liberdade de informação. Para o 

pensador inglês (1991: 60), o governo “é tão nocivo, ou ainda mais nocivo, quando exercido de 

acordo com a opinião pública, do que em oposição a ela.” 
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De outro lado, denúncias lançadas pela imprensa revelaram a existência de poderosos 

focos de corrupção no chamado núcleo duro de poder do governo federal, dentre os quais o 

mais ilustrativo foi, sem dúvida, o chamado “Mensalão”, esquema de corrupção pelo qual o 

Poder Executivo pagava certa quantia mensalmente a um grupo de deputados em troca de apoio 

nas votações ocorridas no Congresso Nacional. 

Por conta do escândalo do “Mensalão”, o Procurador-Geral da República Antonio 

Fernando Barros e Silva de Souza (2012: 08) apresentou, em 30 de março de 2006, denúncia 

junto ao Supremo Tribunal Federal – STF – no qual acusa quarenta pessoas pela 

“distribuição de uma ‘mesada’ aos parlamentares.” 

Ainda segundo a denúncia (2012: 11), uma quadrilha operava o esquema de corrupção 

e “era composto pelo ex Ministro José Dirceu, o ex tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o 

ex Secretário - Geral do Partido dos Trabalhadores, Silvio Pereira, e ex Presidente do Partido 

dos Trabalhadores, José Genuíno.” 

Sem uma imprensa livre de constrangimentos institucionais indevidos, atos de 

corrupção não seriam desnudados nem tampouco obteriam a necessária reverberação junto 

à opinião pública. Os eventuais excessos na formulação das denúncias não elidem os 

evidentes ganhos qu e se obtém com a sua publicação. Acresce que, em 30 de abril de 2009, o 

Supremo Tribunal Federal – STF – declarou inconstitucional a Lei de Imprensa, que fora 

instituída durante a ditadura militar e cuja vigência foi julgada incompatível com a 

Constituição democrática de 1988. Isso significa que todas as questões relativas à imprensa 

terão que ser enfrentadas levando-se em conta o ordenamento jurídico atual e não o 

ultrapassado arcabouço legal do passado ditatorial. 

Aqui, resta dizer como devem ser enfrentadas as mentiras proferidas 

deliberadamente pela chamda “imprensa marrom” que não têm compromisso com a busca 

da verdade real, bem como responder à árida questão relativa aos supostos monopólios da 

informação por parte de poderosos grupos privados de comunicação. 

Nesse passo, sugere-se aqui a adoção de três eixos no bojo do arcabouço constitucional, 

visando coibir eventuais abusos, bem como incentivar à liberdade de imprensa, a saber: a) 

direito de resposta pelo mesmo meio de comunicação e proporcional à inverdade publicada, 

devendo o Judiciário intervir, sempre que for acionado, para assegurar a proteção desse 

direito que guarda notória afinidade com a tradição liberal aqui analisada; b) incentivos à 

abertura de empresas jornalísticas e, se for possível, concessão de subsídios públicos para a 

aquisição de papel e de outros insumos necessários ao exercício da liberdade de imprensa, 

medidas destinadas a permitir que os vários grupos divergentes possam se manifestar 

livremente, criando, assim, um consistente ambiente de contestação pública pluralista; e, por 

fim, c) a criação de salvaguardas institucionais para impedir que se propaguem “filosofias 

intolerantes” com a intenção deliberada de destruir as instituições democráticas, salvaguardas 

que serã o raramente utilizadas, mas somente como último recurso (ultima ratio) à 
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necessária proteção da razão crítica pública ou, como aludiu Robert Dahl, contestação pública, 

como já foi acima explicitado. 

Tendo em mira, mais uma vez, a tradição liberal universalista aqui enfocada, o que 

exceder os três pontos acima sugeridos deve ser visto com cautela e avaliado para se 

verificar se não está afrontado o espaço destinado às discussões públicas dos temas políticos. 

Quando escreveu On Liberty no século XIX, Stuart Mill considerava ultrapassada 

qualquer proposição que implicasse em restrições governamentais ao exercício da liberdade 

de imprensa, pois, para ele, “excetuados momentos de pânico, a era dos castigos e 

penalidades por discussões políticas passou no nosso país.” (1991: 59). 

Apesar disso, como foi salientado, ele dedicou todo o segundo capítulo do livro ao 

tema da liberdade de pensamento e discussão, o que significa talvez que ele não estivesse, 

afinal, tão seguro de que não haveria retrocessos político-institucionais na Inglaterra vitoriana. 

Do mesmo modo, e para concluir, a despeito dos evidentes avanços obtidos pelo 

Brasil no campo democrático-institucional, provavelmente, assim como o fez Stuart Mill 

no passado, precisaremos renovar seguidamente os argumentos em favor da liberdade de 

discussão pública dos temas políticos. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

No presente artigo, vimos que, apesar da redemocratização político-institucional do 

Brasil com a conseqüente abolição da censura, a idéia de se criar um “marco regulador da 

comunicação social” segue sendo defendida pelo Partido dos Trabalhadores, partido 

preponderante na coalizão governamental, como foi, por exemplo, deliberado ao final do 4º 

Congresso Nacional da agremiação partidária ocorrida no ano passado. Em outros países da 

América Latina a interação entre governos e imprensa ou mídia tem sido marcada, não raro, 

por acentuados conflitos, levando a acirrados debates sobre a potencial necessidade de se 

estabelecer  o chamado controle social sobre as atividades da imprensa. 

Recorreu-se então à tradição do liberalismo universalista, sobretudo ao pensamento 

político de Stuart Mill e Karl Popper, para analisar, em seguida, se a instituição do controle 

social da imprensa ou mídia é desejável num país como o Brasil que atingiu um elevado grau de 

avanço como poliarquia. Foi realçado que as liberdades defendidas pela referida tradição, 

fundadas mo racionalismo crítico e na busca da verdade, integram o acervo teórico 

indispensável das poliarquias bem-estabelecidas, como foi reconhecido, de resto, pelo próprio 

Robert Dahl em sua obra seminal. 

Ao final, tendo como horizonte teórico a tradição aqui enfocada, nossa inferência foi a 

de que a instituição do controle social – ou “marco regulador”, como pretende o Partido dos 

Trabalhadores no Brasil – da imprensa ou mídia no Brasil apresenta-se como altamente 

indesejável no sentido de assegurar os pressupostos aqui enfocados, ou seja, o 
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reconhecimento da falibilidade humana – defendida por Stuart Mill -, o exercício do 

racionalismo crítico – sustentado por Karl Popper – e, por fim, a  inarredável necessidade de 

assegurar a  contestação pública – uma  dimensão essencial da poliarquia de Robert Dahl. 

No entanto, e a despeito disso, foram sugeridos três eixos destinados a preservar e a 

ampliar as indispensáveis discussões públicas sobre os temas políticos de interesse 

coletivo. 
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