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Este livro reúne uma série de trabalhos sobre o Poder Legislativo brasileiro, 
com ênfase para a Câmara dos Deputados, no contexto institucional da vigên-
cia da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã e é organizado em três blo-
cos temáticos. Começa com um panorama sobre como o Legislativo se orga-
nizou na ambiência institucional dessa que é a sexta experiência republicana 
nacional, e quais resultados têm sido gerados; passa por um bloco sobre como 
o Legislativo tem buscado se comunicar e interagir com a sociedade, na pers-
pectiva de assegurar direitos de participação política como direitos de cidada-
nia; e finaliza com uma reflexão sobre o modo como o Legislativo é formado e 
como isso afeta seu comportamento (individual e coletivo). Trata-se, portanto, 
de um precioso passeio sobre três dimensões importantes para o Parlamento 
como poder, como instituição e como organização coletiva.

O primeiro bloco, que reúne a maior quantidade de artigos, tem como proposta 
compreender a lógica organizativa e funcional do Congresso no contexto pós-
1988. Quase que inevitável, dada a preeminência que adquiriu o conceito quan-
do se trata de estudar o Legislativo brasileiro contemporâneo, o bloco inicia-se 
com dois textos focados em discutir o presidencialismo de coalizão. Timothy J. 
Power, diretor do Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford e pes-
quisador de longa data da realidade brasileira, abre o livro com um capítulo 
intitulado “Presidencialismo de coalizão e o design institucional no Brasil: o 
que sabemos até agora?” Focando os quase trinta anos da experiência democrá-
tica da sexta república, o autor analisa a realidade institucional do Legislativo 
brasileiro a partir de recortes da literatura produzida sobre o assunto ao longo 
do tempo, demonstrando como houve mudanças repentinas no debate institu-
cional que se configuraram de forma claramente dialética, passando pelo ciclo 
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tese-antítese-síntese. Destaca-se do seu trabalho a possibilidade de acomoda-
ção tanto das visões pessimistas quanto das otimistas no tocante ao desempe-
nho do Congresso Nacional no ambiente institucional em tela.

Ricardo de João Braga e André Sathler Guimarães, no capítulo “Um dilema em 
perspectiva: leituras e releituras do presidencialismo de coalizão”, fazem um es-
forço complementar às ideias de Power, ao olhar primeiro para o fenômeno e en-
tão buscar referências na literatura para realizar uma aproximação hermenêu-
tica àquelas. Ao final de seu percurso, os autores são capazes de mostrar como 
o conceito do presidencialismo de coalizão ganhou vida e foi incorporado como 
chave analítica da realidade institucional brasileira, inclusive pela grande mídia.

Os dois artigos seguintes, ainda no bloco de organização e funcionamento do 
Congresso Nacional, focam nos resultados que o Poder Legislativo tem sido 
capaz de produzir no contexto institucional que vivenciamos. Ricardo Chaves 
de Rezende Martins e Fábio de Barros Correia Gomes empreendem um exten-
so esforço de compreensão da capacidade gerativa do Parlamento em termos 
de disponibilização de políticas públicas para a sociedade. Em “O Parlamento 
brasileiro e políticas públicas”, enfocam duas grandes áreas de extrema rele-
vância para as sociedades modernas, sobretudo em termos de preocupações 
permanentes para os governos: a educação e a saúde. Já Ana Lúcia Henrique 
vai enfatizar a atuação dos partidos políticos e a aquisição por eles de uma 
relevante função de educação para a democracia criada pelo sistema político 
brasileiro, que são as fundações partidárias, as quais, por sua vez, operam a 
partir de infraestrutura disponibilizada pelo Parlamento. “A função educadora 
dos partidos políticos no Brasil: mais do que uma agenda de pesquisa, uma res-
ponsabilidade social” é um capítulo com informações ricas e pouco exploradas 
em termos da literatura. 

O segundo bloco temático do livro, integrado por dois artigos, tem como ên-
fase a função comunicativa e interacional do Parlamento. Antonio Teixeira 
de Barros, Cristiane Brum Bernardes e Malena Rehbein Rodrigues exploram 
os instrumentos comunicativos do Parlamento no capítulo “O Parlamento 
brasileiro e as novas mídias: balanço da experiência recente da Câmara dos 
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Deputados”. Os autores transcendem a dimensão instrumental dos canais e 
instrumentos de comunicação institucional, resgatando a conexão da fun-
ção comunicativa como fundamental para a constituição e fortalecimento da 
esfera pública e, por conseguinte, da democracia. Em “Parlamentos e novas 
tecnologias: fortalecendo a representação política através de ferramentas de 
e-participação”, Cristiano Faria e Sérgio Braga focam nas novas tecnologias, 
buscando demonstrar como elas trouxeram outras possibilidades e dimensões 
aos processos de representação e participação política. Os autores trabalham 
as relações e as tensões entre representação e participação políticas por meio 
de uma análise dos impactos das novas tecnologias de informação e comuni-
cação sobre o processo legislativo.

O artigo final, que condensa o último bloco temático do livro, trata do proces-
so de formação do corpo legislativo federal, a partir do tema do financiamento 
de campanhas, de forma associada ao comportamento legislativo. Embasado 
em ricos dados de pesquisa tratados com ferramentas estatísticas, o capítulo 
“O perfil da Câmara dos Deputados pela ótica do financiamento privado de 
campanhas”, de autoria de Bruno Wilhelm Speck e João Luiz Pereira Mar-
ciano, traz um recorte interessante sobre o assunto, inclusive ao demonstrar 
como as fontes de verbas do financiamento eleitoral impactam a alocação de 
cargos nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados.

Reunindo os olhares de pesquisadores do Mestrado Profissional em Poder Le-
gislativo da Câmara dos Deputados e os de estudiosos de outras instituições, 
nacionais e internacionais, este livro consegue trazer múltiplas perspectivas 
sobre o Parlamento brasileiro no primeiro quarto de século da vigência da 
Constituição Cidadã – uma contribuição rica e profunda para os estudiosos 
do tema. Boa leitura!

André Sathler e Ricardo Braga, organizadores.
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Presidencialismo de coalizão e 
o design institucional no Brasil: 

o que sabemos até agora?
Timothy J. Power

A democracia brasileira aproxima-se dos trinta anos de idade. Mesmo após 
três décadas de experiência, a questão do design institucional continua no 
coração dos debates em andamento sobre a sustentabilidade da democracia 
brasileira, e a ‘reforma política’ permanece na agenda dos três poderes republi-
canos.1 Porém, na última década o debate se deslocou consideravelmente, e os 
cientistas políticos brasileiros gravitaram na direção do conceito de “presiden-
cialismo de coalizão”, como uma nova lente através da qual se poderia enxer-
gar o debate institucional. O presidencialismo de coalizão não existe somente 
no Brasil, ainda que não haja dúvidas de que os cientistas políticos brasileiros 
sejam os responsáveis pela maioria das mais estimulantes e inovadoras contri-
buições para a compreensão do funcionamento do presidencialismo multipar-
tidário. Como observadores estrangeiros da literatura, e beneficiários desses 
ricos  insights, nosso objetivo neste artigo é examinar o que se sabe sobre o 
presidencialismo de coalizão até o presente.

Este ensaio, que tem como propósito (super)simplificar e destilar uma litera-
tura vasta, procura entender o presidencialismo de coalizão como um sub-
produto de um debate muito mais antigo e amplo sobre design  institucional. 

1 Para pesquisas recentes sobre o debate da reforma política no Brasil, ver os livros editados por Avritzer 
e Anastasia (2006), Soares e Rennó (2006) e Nicolau e Power (2007).
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Não se trata do primeiro esforço nesse sentido: algumas sínteses panorâmi-
cas excelentes já foram realizadas por Amorim Neto (2002a), Armijo, Fau-
cher e Dembinska (2006), Cintra (2007), Santos e Vilarouca (2008), e Chei-
bub e Limongi (2010). Pretendemos nos esforçar para transcender esses ricos 
ensaios em dois aspectos.

Primeiro, dedicamos grande atenção às mudanças repentinas no debate ins-
titucional ao longo do tempo. Segundo, argumentamos que a extensiva lite-
ratura sobre as instituições políticas brasileiras pode ser vista como tendo 
assumido uma forma claramente dialética. Brevemente, de forma telegráfica, 
apontamos essa dialética ao afirmar a tese, a antítese e a síntese. Na primeira 
década da democracia brasileira, predominava uma visão altamente negativa 
das instituições políticas do país, mas na segunda década (por volta de 1995) 
uma interpretação revisionista muito bem-sucedida começou a fincar raízes. 
Os revisionistas reivindicavam que os partidos políticos importavam e que 
o presidente podia governar em concertação com eles. Os argumentos anta-
gônicos da disfuncionalidade e da funcionalidade fizeram com que o debate 
mostrasse sinais de estagnação, mas nos anos mais recentes um modelo sinté-
tico – que os brasileiros chamam de presidencialismo de coalizão – começou 
a oferecer um largo guarda-chuva analítico para muitas vertentes diferentes 
de pesquisa sobre instituições políticas. As vantagens do presidencialismo de 
coalizão são de duas naturezas. Como argumentaremos a seguir, o modelo 
emergente é empiricamente persuasivo, aproximando-se bastante da realidade 
da governança democrática brasileira na era pós-Real. Além disso, o presiden-
cialismo de coalizão é, de certa forma, uma “grande unificação” dos modelos 
anteriores, no sentido de que possibilita a acomodação simultânea de insights 
tanto dos pessimistas quanto dos otimistas.
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Os diagnósticos iniciais da disfuncionalidade

Nos primeiros anos após a transição democrática de 1985, a maioria das ava-
liações influentes sobre a democracia brasileira eram tanto fortemente institu-
cionalistas quanto fortemente pessimistas. Como os argumentos centrais são 
amplamente conhecidos, não iremos revisitá-los em profundidade. Na litera-
tura de língua inglesa, muitas das hipóteses dominantes foram lançadas em 
artigos influentes por Barry Ames (2003) e Scott Mainwaring (2001), os quais 
viriam a se transformar em livros de referência, ambos posteriormente tradu-
zidos e publicados no Brasil. Para sermos transparentes, registre-se que nós 
também endossamos essas generalizações pessimistas em alguns de nossos 
trabalhos anteriores. Mas é um erro comum no Brasil associar esses argumen-
tos apenas a brasilianistas. Trabalhos anteriores sobre a ‘Nova República’, de 
Lamounier e Meneguello (1986), Reis (1988), Almeida (1993), e Kinzo (1993) já 
tinham lançado hipóteses similares. Ademais, é justo dizer que em seu ceti-
cismo sobre a adequação das instituições políticas nacionais, esses pensado-
res brasileiros foram acompanhados pela maioria dos formadores de opinião e 
meios de imprensa. Os argumentos críticos, tanto dos brasileiros quanto dos 
brasilianistas, indicavam várias deficiências graves: fragmentação partidária, 
conduzindo a um presidencialismo permanentemente minoritário; fraqueza 
interna dos partidos; sistema eleitoral que inibia a accountability; federalismo 
robusto e um concomitante excesso de atores com poder de veto (veto players). 
Como, sob essas condições, poderia o presidencialismo multipartidário fun-
cionar no Brasil?

Muitas dessas análises partiam de algo incontroverso: a extrema fragmen-
tação partidária. Dado um dos mais fragmentados sistemas do mundo – o 
número efetivo de partidos parlamentares em 2013 é superior a 10 – é qua-
se uma certeza que o partido do presidente, no Brasil, nunca vai controlar a 
maioria dos assentos no Congresso. O maior partido na atual legislatura, o 
Partido dos Trabalhadores (PT) controla apenas 17% dos assentos na Câmara 
dos Deputados, e o segundo maior (o PMDB), 15%. Dada a assustadora mate-
mática do apoio congressual, e também considerando que a sobrevivência do 



Legislativo Pós-1988: Reflexões e Perspectivas

 Executivo não depende da lealdade dos que nominalmente apoiam o presiden-
te, a combinação de presidencialismo com extrema fragmentação partidária foi 
vista como fonte possível de resultados imprevisíveis (MAINWARING, 1993a; 
1993b). Apesar de que, como argumentamos a seguir, esses resultados sejam 
vistos como mais previsíveis hoje, há ocasionalmente episódios que salientam 
certas fragilidades do sistema – note-se que mesmo quando o Executivo cons-
trói uma coalizão ampla, os partidos podem e de fato abandonam o presiden-
te em votações-chave. Um exemplo clássico aconteceu em fevereiro de 2005, 
quando apesar de ter construído uma massiva coalizão pró-governamental na 
Câmara dos Deputados, o governo Lula não conseguiu assegurar a eleição de 
seu candidato predileto para a Presidência da Câmara dos Deputados (ao in-
vés, os deputados escolheram o malfadado Severino Cavalcanti). Em dezembro 
de 2007, o presidente não conseguiu convencer o Senado a renovar a CPMF, 
apesar de uma ampla maioria governista na Câmara Alta e do fato de que o 
imposto era uma das chaves da política fiscal desde o Plano Real, em 1994. 
Em maio de 2012, apesar de ter um apoio, aparentemente sólido, de 70% da 
legislatura, a presidente Dilma foi forçada a vetar 12 dos 32 artigos do Código 
Florestal, mandado para a sua mesa pelo Congresso.

Os críticos também argumentam que, exceto por um punhado de partidos à 
esquerda – e é claro que o PT é de longe o mais importante –, os partidos bra-
sileiros são amplamente desprovidos de ideologia e disciplina. Muitos partidos 
“topam tudo” são vistos como tendo organização fraca, plataformas genéricas 
e baixos níveis de continuidade (MAINWARING, 2001). Em uma legislatura 
típica (quatro anos), um em cada três dos legisladores federais vai trocar de 
partido, alguns mais de uma vez (MELO, 2004). A troca de partidos é um fato 
objetivo, mas há também uma dimensão subjetiva: os políticos acreditam que 
as eleições são uma questão individual, e eles acreditam que o mandato per-
tence e eles mesmos, ao invés de aos partidos (POWER; ZUCCO, 2011). A per-
sonalização das eleições se estende ao financiamento da campanha, tornando 
as eleições no Brasil surpreendentemente dispendiosas (SAMUELS, 2002).

A variante brasileira de lista aberta com representação proporcional, que é 
usada em combinação com altas magnitudes distritais, é vista como indutora 
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de alta fragmentação, baixa institucionalização de partidos e mínima fidelida-
de partidária.

Dois outros desafios institucionais para a democracia brasileira são as relações 
Executivo-Legislativo e o federalismo robusto. Nas relações Executivo-Legis-
lativo, os presidentes brasileiros controlam muito do poder de definição da 
agenda (agenda-setting). Mais de 85% de toda a legislação adotada desde 1985 
teve sua origem no Poder Executivo, geralmente por via de decretos presiden-
ciais (FIGUEIREDO; LIMONGI 2006, p. 258). Os presidentes também têm 
um alto grau de discrição quanto ao gasto público, porque cabe ao Congresso 
apenas autorizar o Orçamento, enquanto ao Executivo compete efetivamente 
realizar o gasto (PEREIRA; MUELLER, 2004). A situação reativa do Congresso 
torna a vida legislativa desinteressante para muitos políticos ambiciosos.

O fato de os legisladores federais usualmente preferirem assumir postos no 
Executivo é compreensível no contexto do federalismo brasileiro. A Constitui-
ção de 1988 devolveu mais do que a metade das receitas centrais para os esta-
dos e os municípios, tornando os postos executivos subnacionais (os 5.500 pre-
feitos e, especialmente, os 27 governadores) extremamente atrativos. Os postos 
executivos subnacionais controlam orçamentos e têm poderes de contratação 
e demissão, fatores essenciais na carreira dos políticos brasileiros. Governa-
dores de estado são considerados importantes atores extra-legislativos: uma 
vez que que normalmente dominam as suas bancadas estaduais no Congresso, 
os presidentes precisam negociar com eles por diversas vezes, especialmente 
com relação a gastos e dívida (SAMUELS; ABRUCIO, 2000). É verdade que os 
anos do governo FHC mudaram a equação federal em favor de uma maior cen-
tralização, especialmente com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e com a privatização de vários bancos estaduais perdulários. Apesar disso, as 
eleições estaduais ainda são centradas nas candidaturas governamentais, e os 
presidentes precisam viver com as consequências nacionais das eleições sub-
nacionais. Governadores, atuais e passados, são também candidatos naturais 
a disputarem a Presidência: esse foi o caso nas eleições presidenciais de 2006 e 
2010 e é quase certo que acontecerá também em 2014.
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Considerando as práticas presidenciais, os críticos concluem que o design ins-
titucional da democracia brasileira favorece um estilo fortemente clientelista 
de política. Todos os sistemas políticos têm relações do tipo clientelista (clien-
te-patrão), mas, no Brasil, a concentração de poder no Executivo faz com que 
o número de patrões seja pequeno e o de clientes potenciais seja grande. No 
nível nacional, os presidentes precisam oferecer portfólios de cargos para dife-
rentes partidos, em troca de apoio legislativo (ABRANCHES, 1988; AMORIM 
NETO, 2002b), enquanto no nível subnacional os políticos se alinham em ca-
deias de comando verticais, que se estendem dos prefeitos municipais, passan-
do pelos governadores e chegando à poderosa Presidência (SAMUELS, 2003). 
Essas relações horizontais e verticais são lubrificadas por favores, empregos e 
clientelismo orçamentário – em inglês, pork (HAGOPIAN, 1996; BEZERRA, 
1999; AMES, 2003). As regras do jogo são conhecidas de todos os atores políti-
cos e o ajuste às mesmas é inevitável. Após vinte anos linchando a “política tra-
dicional”, o PT tomou o poder em 2003 e rapidamente concluiu que não tinha 
opção a não ser seguir as práticas, consagradas pelo tempo, de troca de empre-
gos e recursos por apoio de governadores e parlamentares (HUNTER, 2007), o 
que desmotivou muitos apoiadores de longo prazo de Lula (e.g. SADER, 2005).

Se a interpretação exposta soa familiar, é porque essa situação permaneceu, 
amplamente inquestionada, na primeira década do Brasil pós-autoritário. Em 
meados de 1990, o diagnóstico da disfuncionalidade era “sabedoria convencio-
nal” no estudo das instituições políticas brasileiras e, por extensão, no estu-
do na democracia brasileira (LAMOUNIER; MENEGUELLO, 1986; POWER, 
2000). Os livros de Mainwaring (2001) e Ames (2003) foram marcos nesse 
caminho. Com abordagens multidimensionais, ambos enfatizaram a lista 
aberta com representação proporcional como a origem da “ingovernabilida-
de” percebida do Brasil. Ames foi provavelmente o mais holístico dos críticos, 
associando lista aberta com representação proporcional; presidencialismo; 
federalismo; política orçamentária e (in)disciplina partidária em um único e 
abrangente paradigma, que atestava o impacto deletério das instituições po-
líticas sobre a política pública e o bem-estar social. Segundo Ames, simples-
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mente não se podia esperar que os presidentes governassem bem dada essa 
caótica matriz institucional.

Em meados de 1990, o Brasil era amplamente percebido como um caso pro-
blemático de presidencialismo multipartidário. Em parte, certamente, devido 
à subperformance, objetivamente constatável, do novo regime democrático, 
especialmente no período de 1987 a 1993, que combinou baixo crescimento, 
hiperinflação e presidentes impopulares. A situação mudou dramaticamente 
com o Plano Real, em 1994, que acabou com a hiperinflação, particularmente 
a partir da posse de Fernando Henrique Cardoso na presidência, em 1995. A 
aliança de apoio a Cardoso (baseada sobretudo no PSDB e no PFL) foi a pri-
meira experiência de coalizão governamental sustentada com sucesso desde o 
período de Kubitschek. Tanto as relações políticas horizontais (Executivo-Le-
gislativo) quanto as verticais (presidente-governadores) parecem ter sido muito 
melhor coordenadas do que antes, e o presidente Fernando Henrique Cardoso 
logo alcançou algumas realizações impressionantes, tais como a estabilização 
financeira, o ajuste estrutural e a reforma administrativa. Não é de surpreender, 
portanto, que cerca de um ano ou dois após a posse de Cardoso, começassem a 
aparecer algumas análises revisionistas sobre as instituições brasileiras.

O desafio revisionista: uma visão mais 
otimista da governabilidade brasileira

As raízes da interpretação revisionista das instituições políticas do Brasil po-
dem ser parcialmente localizadas no cambiante ambiente político doméstico, 
como destacado anteriormente, mas também no desenvolvimento de novas 
perspectivas analíticas sobre as instituições políticas. Nesse caso, o divisor 
de águas foi o trabalho de Shugart e Carey, Presidents and assemblies (1992), 
o primeiro grande estudo comparativo sobre presidencialismo, antes da pu-
blicação do livro de José Antonio Cheibub, Presidentialism, parliamentarism 
and democracy, em 2007. Shugart e Carey levaram o presidencialismo multi-
partidário a sério e tentaram identificar os tipos de regras eleitorais, poderes 
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presidenciais e dinâmicas partidárias que estavam correlacionadas a esse tipo 
de regime, particularmente na América Latina. O trabalho focou fortemente 
as escolhas constitucionais eestruturais. Valendo-se da escolha racional, espe-
cialmente da teoria agente-principal (delegação), Shugart e Carey observaram 
que essas escolhas iniciais apresentavam certos padrões. Onde quer que os 
constituintes tivessem boas razões para acreditar que a governabilidade seria 
difícil de alcançar no futuro (e.g., devido à fragmentação partidária), eles opta-
ram por certas instituições concebidas para lubrificar o processo político. Es-
sas poderiam incluir poder de agenda presidencial, competência para legislar 
por decreto, centralização das deliberações legislativas, ou maiorias folgadas 
para emendar a constituição. Essas instituições eram vistas com uma qualida-
de preemptiva: eram claramente voltadas para corrigir os problemas inerentes 
ao presidencialismo multipartidário.

No Brasil, Figueiredo e Limongi (1999, 2000) foram os primeiros a identifi-
car a presença dessas instituições “corretivas” na Constituição de 1988 e na 
reorganização legislativa que imediatamente a seguiu. Eles enfatizaram duas 
variáveis: o poder presidencial e a existência de centralização de liderança na 
Câmara dos Deputados. O chefe do Executivo brasileiro tem direitos de ini-
ciativa legislativa muito amplos; tem o direito de requisitar urgência para a 
maioria das proposições; e, sob certas condições, pode legislar por decreto. O 
esmagador poder de agenda do presidente faz com que o Congresso seja essen-
cialmente reativo, e explica porque mais de 75% das leis aprovadas no período 
democrático pós-1985 tenham sido apresentadas pelo Executivo. Tanto Santos 
(2003) quanto Figueiredo e Limongi (2006, 2007) contextualizaram essas re-
formas em uma perspectiva histórica, destacando que no período democrático 
de 1946-1964 os papéis do presidente e do Congresso eram quase invertidos, e 
acrescentado que o fortalecido poder de agenda presidencial era provavelmen-
te o fator de maior diferença entre aquele e o atual regime democrático. Em 
termos de organização legislativa interna, Figueiredo e Limongi atestaram a 
importância da Mesa Diretora (o corpo diretivo da Câmara dos Deputados) e 
especialmente do Colégio de Líderes, o qual centralizou a autoridade nas mãos 
de um número bem pequeno de líderes de bancadas. Contrastando com Ames, 
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que lamentou o excesso de veto players nas relações Executivo-Legislativo, 
 Figueiredo e Limongi defenderam que o Colégio de Líderes tinha reduzido o 
número de atores congressuais a um pequeno número de parlamentares.

Em vez de tratar suas duas variáveis independentes separadamente, Figueiredo 
e Limongi trabalharam com o efeito interativo do poder presidencial fortaleci-
do e a centralização da organização legislativa, ao mesmo tempo. O resultado 
benéfico, na visão dos autores, era a governabilidade. Diferentemente de Ames 
e Mainwaring, que assumiram uma visão “extramuros” da legislatura, ao focar 
no sistema eleitoral, Figueiredo e Limongi desenvolveram um modelo “intra-
muros”, que focou nas regras internas do Congresso. A concentração de pode-
res no Colégio de Líderes gerou taxas de disciplina partidária no plenário mais 
altas do que se poderia esperar sob as condições de lista aberta e representação 
proporcional. Como os deputados individualmente têm pouco ou nenhum po-
der, os efeitos pulverizantes do sistema eleitoral encontram um sinal de pare 
na rampa do Congresso, sendo completamente contrabalançados pelas regras 
vigentes (Regimento Interno), que governam a vida interior. Esse modelo in-
tramuros permitiu a Figueiredo e Limongi defenderem que “os partidos im-
portam”, que os presidentes negociam com partidos e não com parlamentares 
individuais e/ou grupos suprapartidários, e que o comportamento no plenário 
é razoavelmente previsível e consistente. Em resumo, essa interpretação sus-
tenta que o Brasil é eminentemente governável: presidentes minoritários têm 
meios de obter apoio legislativo mediante negociações com os partidos.

A crítica revisionista de Figueiredo e Limongi foi desenvolvida como uma sé-
rie de ensaios em meados da década de 1990, tendo sido finalmente publica-
da como livro em 1999. Ao longo do caminho, ela foi muito endossada, parte 
porque era solidamente argumentada, parte porque era um antídoto refres-
cante para a onda de pessimismo que a precedera, e parte porque oferecia 
uma explicação para o que estava acontecendo com base nos anos do governo 
FHC (governabilidade fortalecida e estabilidade política). O sucesso da críti-
ca inspirou outros acadêmicos a buscarem mais “segredos da eficiência” na 
teia de instituições políticas brasileiras, tanto do lado do Legislativo quanto do 
Executivo. Por exemplo, Amorim Neto, Cox e McCubbins (2003) examinaram 
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a  formação de cartéis legislativos na Câmara dos Deputados, enquanto Santos 
(2003) enfatizou a ascensão das comissões após a reorganização legislativa de 
1989. Pereira e Mueller (2004) dedicaram atenção a outro grande poder “corre-
tivo” presente na Constituição brasileira de 1988: a palavra final do Executivo 
sobre a liberação das emendas orçamentárias. O grau em que os presidentes 
usaram esse poder discricionário de gestão orçamentária para assegurar re-
sultados legislativos favoráveis não pode ser subestimado. Os instrumentos de 
governabilidade são muitos, e, além disso, o período FHC sugere que eles po-
dem ser efetivamente utilizados.

A mensagem geral dessa literatura revisionista era: quando se olha mais de 
perto, encontram-se regras e instituições que fazem com que o presidencialis-
mo multipartidário brasileiro funcione. O apelo do diagnóstico de Figueiredo 
e Limongi foi tal que, por volta do final da década de 1990, esse tinha se tor-
nado a “sabedoria convencional” nos círculos brasileiros de Ciência Política 
(AMORIM NETO, 2002a). Dadas as questões linguísticas e os hiatos naturais 
na repercussão de trabalhos acadêmicos, levou-se algum tempo para que essa 
interpretação se tornasse completamente difundida fora do Brasil. Então, por 
algum tempo, houve essencialmente duas sabedorias convencionais, com tese 
e antítese convivendo simultaneamente.

Uma nova síntese? O conceito unificador 
de presidencialismo de coalizão

Na década corrente, a literatura sobre design institucional e democratização 
tomou algumas novas direções. Robert Elgie (2005) percebeu que os termos 
do debate sobre presidencialismo tinham mudado consideravelmente desde a 
crítica clássica de Linz (1994). A discussão tinha se movido para muito além 
dos méritos relativos do presidencialismo ou do parlamentarismo. Como Elgie 
(2005) notou, hoje há mais desagregação em relação ao tipo do regime e mais 
atenção a características mais finas, ou “extrínsecas”, do presidencialismo e do 
parlamentarismo. Há mais atenção a combinações de instituições, particular-
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mente formas híbridas, como o semipresidencialismo. Em paralelo, reduziu-se 
o caráter prescritivo ou de “juízo final” (e.g., os “perigos do presidencialismo”) 
e ampliaram-se os impulsos de uma “ciência normal”, que associa o estudo da 
democratização ao estudo das instituições políticas em larga escala, inclusive 
aquelas nas democracias estabelecidas há muito tempo.

Alguns dos avanços mais promissores nos anos recentes vieram sob a rubrica 
do que veio a ser chamado “presidencialismo de coalizão”, um conceito re-
levante apenas em regimes presidencialistas multipartidários2. A cunhagem 
da expressão presidencialismo de coalizão é usualmente atribuída a Sérgio 
Abranches (1988), um dos primeiros acadêmicos a reconhecer que o presi-
dencialismo pode funcionar como parlamentarismo. Essa visão contesta dois 
argumentos implícitos em Linz (1994): (1) a ideia de que o Poder Executivo não 
pode ser compartilhado sob o presidencialismo, e (2) a ideia que a formação de 
coalizões interpartidárias é rara sob o presidencialismo. Ambas as premissas 
são atualmente rejeitadas na literatura da Ciência Política. Elas foram feitas 
em uma época em que havia poucos dados comparativos sobre democracias 
presidencialistas, mas ambos os argumentos foram rapidamente superados 
quando pesquisas empíricas de fato sobre o presidencialismo começaram a 
ser realizadas, na década de 1990. As teses de doutorado de Deheza (1997), 
Amorim Neto (1998) e Altman (2001) foram passos importantes para demons-
trar como os presidentes latino-americanos usam uma composição multipar-
tidária do ministério para assegurar a governabilidade.3 Mais recentemente, 
em uma análise transnacional pioneira, Cheibub, Przeworski, e Saiegh (2004) 
demonstraram que o governo de coalizão ocorre sob regimes presidencialistas 
de forma mais frequente do que se supunha. Os números desse estudo são im-
pressionantes. Esses autores examinaram a formação de governos e o controle 
de assentos legislativos em todas as democracias de 1946 a 1999, comparando 

2 Este ensaio discute o presidencialismo de coalizão no Brasil. Para perspectivas comparadas sobre 
outros casos latino-americanos, ver, entre outros trabalhos, Lanzaro (2001), Amorim Neto (2006b), 
Cheibub (2007).

3 Confirmando a mudança emergente discutida aqui, há o fato de que a nova literatura sobre o presiden-
cialismo de coalizão continua a ser estudada em teses de doutorado. Ver também Mejía Acosta (2004), 
Martínez-Gallardo (2005), e Martorelli Hernández (2007).
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parlamentarismo e presidencialismo e constataram que em 78% das situações 
parlamentaristas, há um governo majoritário de coalizão (em termos de dis-
tribuição de cadeiras), e que isso também acontece em 66% das situações pre-
sidencialistas. Portanto, as coalizões estão longe de serem incomuns. O que é 
realmente raro é o estilo norte-americano de “governo dividido”, isto é, situa-
ções nas quais há um partido de maioria e esse partido não é o do presidente. 
Cheibub et al. identificaram apenas 23 casos de governo dividido, e 16 desses 
aconteceram em Washington.

Apesar de o presidencialismo de coalizão ter se tornado a forma modal de 
democracia na América Latina, as coalizões no presidencialismo têm recebido 
menos atenção na literatura do que as coalizões parlamentaristas. Esse de-
sequilíbrio não é surpreendente, dado que o mais frequentemente estudado 
dos sistemas presidencialistas (o dos Estados Unidos) apresenta um gabinete 
monopartidário. Além disso, há que se esperar até que os poucos exemplos de 
democracias presidencialistas multipartidárias da chamada Terceira Onda de 
Democratização existam por tempo suficiente para serem fontes para cons-
trução teórica (Abranches destacou, em seu ensaio pioneiro, que o Brasil entre 
1946 e 1964 era o único caso)4. Contudo, mesmo que o número de casos rele-
vantes tenha aumentado nos anos recentes, especialmente na América Latina, 
muitos fatores teóricos militam contra uma aplicação direta da literatura polí-
tica europeia sobre coalizão no contexto do presidencialismo. Por que não de-
vemos generalizar a partir da experiência parlamentarista europeia? Há pelo 
menos duas razões, uma pertinente à formação do governo e outra ao término 
do governo.

Primeiro, sob o presidencialismo, a sobrevivência do governo não depende da 
confiança da assembleia, o que recomenda cuidado com a aplicação do concei-
to de “formação” do governo ao presidencialismo. O conceito de formação do 
governo pode ser insignificante em casos de gabinetes monopartidários, como 
nos Estados Unidos, ou pode ser um complexo processo de negociação como 
nas democracias presidencialistas multipartidárias da América Latina – mas 

4 Outro caso – muito debatido na literatura sobre rupturas democráticas na década de 1970 – foi o Chile 
antes de 1973. Ver Valenzuela (1994).
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ao final o governo não precisa de mandato da legislatura para começar a ope-
rar. O governo toma posse independente de se formar ou não uma coalizão.

Segundo, um caso mais sério de “flexibilidade conceitual” ocorre com a no-
ção de “término” do governo. Dadas as distintas “origem e sobrevivência” 
( SHUGART; CAREY, 1992) do Executivo e Legislativo, o término do governo 
tem pouca relevância analítica para o estudo do presidencialismo, exceto em 
casos raros de impeachment e retirada do cargo5 (Linz estava certo quanto a 
esse fato: na maior parte das vezes, um presidente fraco ou ruim permanece 
no poder, enquanto o tempo passa dolorosamente). Com um mandato fixo e 
sem necessidade da confiança parlamentar, o jogo real da política acontece 
no período entre a formação e o término do governo, quando os presidentes 
minoritários precisam cultivar o apoio político de dois ou mais partidos. Essa 
situação, como Cheibub et al. destacaram, é notavelmente comum. Enquanto 
escrevemos esse capítulo, 11 entre 19 presidentes latino-americanos, democra-
ticamente eleitos, são de fato presidentes minoritários.

Como se pode medir o grau em que uma democracia presidencialista “precisa” 
se basear na formação de alianças multipartidárias? Nesse contexto, as duas 
medidas de fragmentação mais utilizadas são:

1. o número efetivo de partidos políticos na legislatura6 e

2. o tamanho do partido do presidente, o qual com certeza é a linha de base a 
partir da qual o presidente negocia uma coalizão.

Caso se assuma, pelo bem do argumento, que essas duas variáveis são igual-
mente importantes, então elas podem ser combinadas em um Índice de Neces-
sidade de Coalizão (INC), no qual cada variável contribui com metade do valor 
do índice. O procedimento para calcular o INC é muito simples. Primeiro, 
pega-se inverso da porcentagem de assentos do partido do presidente. Atual-
mente no Brasil, uma vez que o PT controla 17,1% das cadeiras na Câmara dos 

5 Para análises de interrupções de mandatos presidenciais e impeachments na América Latina, ver 
Hochstetler (2006), Pérez-Liñán (2007) e Llanos e Marsteintredet (2010).

6 Não é a mesma coisa que o número simples de partidos. Para uma explicação sobre essa medida, ver 
Laakso e Taagepera (1979).
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Deputados, o inverso é 82,9. Depois, pega-se o número efetivo de partidos (no 
Brasil é atualmente 10,36). Multiplicam-se esses dois valores e então divide-se 
o resultado por 10, para fins de facilitar a interpretação. Chega-se então a um 
valor de INC para o Brasil, no final de 2012, de 85,88 (ver tabela 1).

Tabela 1 – Índice de necessidade de coalizão em sistemas presidencialistas 
latino-americanos: eleições mais recentes

País
Número 
Efetivo de 
Partidosa

% Cadeiras 
do Partido do 
Presidente

Índice de 
Necessidade 
de Coalizãob

Ano da 
Eleição 
Legislativac

Presidente e seu 
Partido Políticod

Brasil 10.36 17.10 85.88 2010 Dilma, PT

Chile 5.64 14.17 48.41 2009 Piñera, RN

Colômbia 5.07 28.31 36.35 2010 Santos, PSUN/PU

Paraguai 3.43 2.50 33.44 2008 Lugo, APC

Panamá 3.69 21.13 29.10 2009 Martinelli, CD

Guatemala 4.14 35.44 26.73 2011 Pérez Molina, PP

Argentina 4.26 38.46 26.22 2011 C. Kirchner, PJ

Peru 3.97 36.15 25.35 2011 Humala, GANA

Costa Rica 3.90 42.11 22.58 2010 Chinchilla, PLN

México 3.56 42.40 20.51 2012 Peña Nieto, PRI

El Salvador 3.19 36.90 20.13 2012 Funes, FMLN

Equador 3.75 47.58 19.66 2009 Correa, MPAIS

Uruguai 2.65 50.50 13.12 2009 Mujica, FA

Honduras 2.30 55.47 10.24 2009 Lobo, PN

Venezuela 1.97 55.75 8.72 2010 Chávez, PSUV

Rep. Dom. 2.01 57.38 8.57 2010 Medina, PLD

Bolívia 1.85 66.66 6.17 2009 Morales, MAS

Nicarágua 1.80 68.88 5.60 2011 Ortega, FSLN

a Assentos na Câmara Baixa ou na Câmara única (sistema unicameral), usando a fórmula 
Laakso-Taagepera.
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b O Índice de Necessidade de Coalizão se calcula por meio da multiplicação do número efeti-
vo de partidos pelo inverso do percentual de cadeiras mantidas pelo partido do presidente, 
dividindo-se em seguida por 10 para fins de facilitar a interpretação.

c Ano da eleição na qual a atual distribuição de assentos foi gerada, o que pode ocorrer tanto 
por via da renovação parcial quanto da renovação total da legislatura. Pode ser em anos não 
coincidentes com a eleição presidencial (e.g. Funes de El Salvador foi eleito em 2009, mas se de-
parou com uma nova legislatura eleita em 2012, e o tamanho do FMNL após 2010 está refletido 
na tabela).

d Especifica o partido utilizado para calcular os valores na terceira coluna; é o partido nominal do 
presidente, independentemente se foi eleito por uma coalizão.

A tabela 1 compara a necessidade de coalizão em dezoito democracias na 
América Latina, no final de 2012. Como está bem claro na tabela, nenhum 
outro país latino-americano sequer se aproxima do nível de fragmentação nas 
relações Executivo-Legislativo existente no Brasil contemporâneo. Em apenas 
dois casos encontram-se partidos presidenciais menores do que o PT (partido 
da presidente Dilma). Um desses é o presidencialismo robusto do Chile de 
Piñera (onde a maior coalizão interpartidária tem mais de 20 anos, e desfru-
ta de coordenação eleitoral duradoura), e o outro é o triste caso do Paraguai 
de Lugo, no qual a falta de apoio legislativo do presidente o deixou vulnerá-
vel a uma substituição no estilo parlamentarista (o que finalmente aconteceu, 
em circunstâncias muito duvidosas, em junho de 2012). Voltando ao número 
efetivo de partidos, nenhum país tem sequer a metade do número brasileiro. 
Tomando-se o INC como uma medida composta, o Brasil é um extraordinário 
ponto fora da curva, porém pode-se facilmente ver na tabela que a política de 
coalizão compõe o próprio tecido do presidencialismo latino-americano.

A lição implícita para a ciência política comparativa é a seguinte: enquan-
to acadêmicos do parlamentarismo multipartidário europeu focam a forma-
ção e o término do governo, acadêmicos do presidencialismo multipartidário 
  latino-americano precisam focar o cultivo de alianças partidárias heterogêneas 
no intervalo entre as eleições. Voltaremos ao conceito de cultivo posteriormente.

Antes de continuar a desenvolver esses pensamentos, vale ressaltar que o termo 
“presidencialismo de coalizão” é utilizado de várias formas diferentes no Brasil. 
Um uso, comumente encontrado nos círculos jornalísticos, é essencialmente 
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como uma gíria política para qualificar um estilo inclusivo de governança, tal 
como em “Itamar está praticando o presidencialismo de coalizão: Collor não o 
praticou.” Implica que o chefe do Executivo está aberto ao diálogo com outros 
partidos, dando a eles assento na mesa de negociação, e buscando acomodar 
suas demandas. Esse uso se refere a um estilo político, não a um quadro ins-
titucional, e é amplamente compatível com tradições duradouras da cultura 
política brasileira, isto é, pragmatismo, cooperação e conciliação das elites. Um 
segundo uso da expressão presidencialismo de coalizão é simplesmente descri-
tivo, referindo-se, em um sentido muito restrito, a um design institucional. O 
presidencialismo de coalizão é uma resposta matemática ao problema de um 
presidencialismo com minoria permanente (ver tabela 1), sendo uma forma de 
reunir maiorias legislativas – essa é a maneira que o termo é utilizado em tra-
balhos de Ciência Política produzidos fora do Brasil.

Um terceiro uso do termo, que evoluiu ao longo da última década nos círculos 
de cientistas políticos brasileiros, refere-se a uma forma mais ampla de com-
preensão da arquitetura institucional da democracia brasileira e às suas con-
cernentes práticas políticas. Presidencialismo de coalizão nessa acepção é uti-
lizado como um resumo da totalidade de formas nas quais a macropolítica se 
adaptou à Constituição de 1988, inclusive em termos de estratégias de alianças 
lideradas pelo Executivo; respostas partidárias aos incentivos do Executivo; 
variáveis institucionais auxiliares que afetam esses relacionamentos (poder de 
agenda presidencial, regras legislativas internas); clientelismo e política de tro-
cas; relações intergovernamentais e os numerosos efeitos colaterais no com-
portamento eleitoral e recrutamento político. A expressão não é apenas um 
resumo para a política brasileira de fato, mas também um proto-paradigma 
para analisá-la. Esse terceiro uso da expressão é amplo e abstrato, ainda que 
destaque o poder presidencial e a política de coalizão como as duas variáveis 
na governabilidade brasileira. No restante deste artigo, vamos nos apoiar nesse 
terceiro e conotativo sentido de presidencialismo de coalizão, atualmente o pa-
radigma analítico dominante dentro dos setores institucionalistas da Ciência 
Política brasileira.
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O principal insight do presidencialismo de coalizão é simples. Os presiden-
tes brasileiros precisam se comportar como primeiros-ministros europeus. 
Os chefes do Executivo necessitam combinar ministérios multipartidários e 
blocos de votação no plenário. No Brasil, é amplamente reconhecido que o 
presidencialismo de coalizão se tornou a “melhor prática” de coordenação Exe-
cutivo-Legislativo sob as presidências de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-presente). 
Esses três líderes se destacaram por suas amplas, heterogêneas e geralmente 
sustentadoras coalizões congressuais. Desde 1995, tornou-se rotina para os 
presidentes comandar até 70% de deputados fiéis na Câmara dos Deputados 
(FIGUEIREDO, 2007, p. 190). As coalizões legislativas são portanto não ape-
nas superdimensionadas (no sentido de que reúnem nominalmente mais 
membros do que o necessário para a aprovação legislativa), mas também “des-
conectadas” (no sentido de que os partidos que compõem a aliança não são 
ideologicamente contíguos uns aos outros). A concepção alternativa – uma 
coalizão compacta e ideologicamente coerente, com o mínimo de votos ne-
cessários para vencer – foi sacrificada no altar da governabilidade. O exagero 
no tamanho da coalizão reflete, sem dúvida, o desejo de parlamentares opor-
tunistas de se alinharem ao Executivo, mas também sugere uma expectativa 
presidencial de que haverá alguma indisciplina e defecções. Coalizões super-
dimensionadas e desconectadas são, assim, uma forma de seguro político: o 
objetivo é proteger o programa legislativo do presidente por várias formas de 
supercompensação política.

Os estudos empíricos sobre o presidencialismo de coalizão no Brasil ainda 
estão na sua infância, mas já podem ser divididos em dois grupos. O primei-
ro foca a composição do ministério, enquanto o outro examina as estratégias 
de gestão da coalizão ao longo do tempo. Pelo bem da simplicidade, vamos 
nos referir a esses estudos como “composição” e “cultivo”. O mais influente 
estudo no grupo “composição” é de autoria de Octavio Amorim Neto (2002b, 
2006b, 2007), que reuniu dados sobre cada configuração ministerial no regime 
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democrático pós-1985.7 Amorim Neto mostrou que os presidentes brasileiros 
governam, essencialmente, concordando em compartilhar o poder Executivo, 
e.g. ao alocar diferentes posições ministeriais a outros partidos, de forma mui-
to parecida a um primeiro-ministro italiano ou israelita. Um dos principais 
insights desse trabalho é que a “coalescência do gabinete” – definida como o 
grau de proporcionalidade entre as cadeiras mantidas pelos partidos pró-pre-
sidente no plenário da Câmara e a sua parte no portfólio ministerial – é um 
importante preditor do sucesso legislativo do presidente. Em sua contribuição 
ao livro de Morgenstern e Nacif (Legislative politics in Latin America), Amo-
rim Neto examinou votações nominais dos blocos pró-presidentes na Câmara 
dos Deputados, tendo encontrado que a disciplina da coalizão é positivamente 
correlacionada à coalescência do gabinete e negativamente com a quantidade 
de tempo decorrido do mandato presidencial. Amorim Neto (2006a) também 
descobriu que os padrões de formação do ministério estão associados às estra-
tégias legislativas dos presidentes, um achado confirmado por Pereira, Power, 
e Rennó (2005, 2008). Os presidentes tendem a indicar indivíduos não partidá-
rios (tecnocratas) para ministérios quando planejam legislar por decreto, mas 
um alto grau de coalescência de gabinete induz os presidentes a depender mais 
das leis ordinárias.

Estudos do tipo “cultivo” estão começando a examinar como a política de 
alianças é administrada ao longo do tempo pelo chefe do Executivo, um fenô-
meno que Pereira, Power e Rennó (2005, 2008) chamaram de “gestão da coali-
zão”. A expectativa subjacente é que a formação do ministério, sozinha, é uma 
estratégia insuficiente para garantir o sucesso legislativo, e que os presidentes 
(ampliando suas estratégias básicas de tamanho da aliança e coalescência de 
gabinete) vão buscar selar essas coalizões instáveis com outras formas de cola 
política, como o controle da agenda, o clientelismo orçamentário e o uso se-
letivo das prerrogativas presidenciais. Em um artigo recente, Raile, Pereira e 
Power (2011) argumentam que em um sistema presidencialista baseado em 
coalizões, o Executivo tem que se defrontar com pelo menos três tradeoffs in-

7 Para uma discussão da abordagem de Amorim Neto e uma extensão do período coberto pelos dados 
ao período democrático de 1946/1964, ver Figueiredo (2007).
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terconectados, concernentes a como gerenciar sua coalizão. Um é o tamanho: 
o Executivo precisa decidir se vai convidar poucos ou muitos partidos para 
tomar parte no governo. Um segundo tradeoff consiste na distribuição das 
preferências ideológicas dentro da coalizão. O presidente pode montar uma 
aliança muito homogênea, apenas com partidos que estão situados do mesmo 
lado do espectro esquerda-direita, ou pode optar por formar uma coalizão he-
terogênea, com partidos de famílias ideológicas distintas. Um terceiro tradeoff 
foi o identificado por Amorim Neto: o compartilhamento do poder entre os 
membros da coalizão, entendido em termos da porcentagem dos ministérios 
que são alocados a cada partido pró-presidente. Os ministérios podem variar 
de mais coalescentes (proporcionais) a mais monopolísticos (isto é, os portfó-
lios acabam nas mãos de um ou de poucos membros da coalizão).

Raile, Pereira e Power (2011) defendem a hipótese de que as maiores coalizões, 
que têm maior heterogeneidade ideológica e alta concentração de poder (às 
custas dos outros membros da coalizão), podem ser complexas de se manter. 
Eles demonstram que, desde 1995, Cardoso e Lula gerenciaram esses proble-
mas com a ajuda de quatro instrumentos: ajuste contínuo das três variáveis 
mencionadas acima (tamanho, heterogeneidade e proporcionalidade do apoio 
da coalizão no Congresso), mais o uso de pork (clientelismo orçamentário). 
Esses instrumentos, até o momento, têm sido tratados separadamente, mas 
Raile et al. os integraram em uma perspectiva analítica única – a “caixa de fer-
ramentas do presidente” – que esses autores propõem como um proto-modelo 
para a análise da governabilidade no presidencialismo multipartidário.

Entretanto, nem toda a nova literatura sobre o presidencialismo multiparti-
dário no Brasil se encaixa facilmente nas categorias de composição ou cultivo. 
Outros estudos tratam das consequências dos padrões anteriormente discu-
tidos, mostrando que o presidencialismo de coalizão não pode ser desconsi-
derado como uma “causa em busca de um efeito”. Taylor (2008), Goldfrank e 
Wampler (2007) associam os episódios recentes de corrupção aos requisitos 
das alianças políticas. Santos (2003) ilustra como a organização interna e a 
produção legislativa do Congresso são afetadas por coordenação interpartidá-
ria entre partidos pró-presidentes, enquanto Lemos (2005) demonstra que a 
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supervisão do Executivo pelo Legislativo também é contingente em relação à 
lógica da coalizão. Alston et al. (2005) ampliam o modelo de modo a abranger 
padrões de gasto público e outros resultados de políticas públicas. De fato, a 
vasta maioria dos novos trabalhos sobre a democracia brasileira reconhece o 
presidencialismo de coalizão como um “modelo mestre” implícito para a pes-
quisa. Em vinte anos, o presidencialismo de coalizão evoluiu de ser descrito 
como um “dilema” (ABRANCHES, 1988) para ser compreendido como “a po-
lítica ordinária” (ZUCCO JUNIOR, 2007).

Presidencialismo de coalizão como 
um modelo unificador

O objetivo de um texto como esse é simplificar a literatura, não torná-la mais 
complicada do que já é. Sob o risco da generalização, temos argumentado que 
as avaliações das instituições políticas brasileiras evoluíram de um diagnósti-
co de disfuncionalidade, na primeira década da democracia, para alardearem 
uma visão revisionista dos “segredos da eficiência”, na segunda década, e, fi-
nalmente, para uma possível convergência sintética, na terceira. Isso é obvia-
mente uma supersimplificação, tanto temporal (as datas não são tão precisas) 
quanto teórica (alguns trabalhos ainda estão presos ao extremo otimismo ou 
pessimismo). Apesar disso, é válido detalhar um pouco mais o que conside-
ramos “síntese”, no sentido dialético. Como um modelo analítico, será que o 
presidencialismo de coalizão realmente transcende as abordagens que o pre-
cederam? Pode servir como uma “grande unificação” de insights prévios, e.g. 
um guarda-chuva teórico para a pesquisa emergente sobre como as institui-
ções do Brasil democrático realmente funcionam?

Argumentamos que o presidencialismo de coalizão de fato provê um modelo 
mestre que pode unir as contribuições mencionadas, tanto dos pessimistas 
quanto dos otimistas. A primeira onda de críticas às instituições políticas bra-
sileiras reivindicava que os presidentes não poderiam governar em um am-
biente institucional tão problemático, enquanto os revisionistas defendiam 
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que tinham identificado mecanismos que tornavam o ato de governar um 
processo relativamente tranquilo. O primeiro grupo destacava os efeitos pul-
verizantes e antipartidários das leis eleitorais brasileiras, enquanto o último 
defendia que esses efeitos podiam ser contrabalançados pelo poder de agen-
da presidencial e pelas regras internas do Congresso. A visão mais ampla do 
presidencialismo de coalizão pode incorporar tanto visões extramuros quan-
to intramuros da legislatura. O modelo é compatível com todas as premissas 
seguintes. A lista aberta com representação proporcional realmente causa o 
multipartidarismo extremo; o presidencialismo multipartidário permanente 
gera problemas graves para a ação coletiva; esses problemas para a ação cole-
tiva são tratados pelo Executivo por meio do impressionante poder de agenda 
e, do lado do Legislativo, por regras de centralização; os presidentes precisam 
agir como primeiro-ministros em sistemas parlamentaristas multipartidários, 
cultivando o apoio de outros partidos ao compartilhar o poder com eles; os 
presidentes enfrentam muitos dos mesmos riscos que os primeiros-ministros, 
encarando ameaças e chantagens e os altos custos de manter os parceiros da 
coalizão satisfeitos; e na medida em que os presidentes podem neutralizar al-
guns desses riscos, eles podem alcançar sucesso legislativo empregando algu-
mas ou todas de suas ferramentas de governo.

Como um modelo, o presidencialismo de coalizão aceita que o presidencia-
lismo multipartidário é um formato não amigável para os presidentes, mas 
também reconhece que é um sistema autorregulador, capaz de gerar medi-
das corretivas e preemptivas, voltadas para assegurar a governabilidade, como 
Shugart e Carey (1992) anteciparam. Contudo, se há de se avançar com esse 
modelo, não se pode assumir que os segredos da eficiência simplesmente can-
celam os desafios objetivos existentes, na base de um-para-um. A equação não 
se soluciona tão facilmente. Mesmo com as inovações institucionais, como 
a autoridade presidencial de governar por decreto ou as regras indutoras de 
“partidoarquia” na Câmara dos Deputados, o sistema requer que os presiden-
tes trabalhem duro para implantar suas perspectivas partidárias, bem como 
para exercer seus poderes constitucionais. É por isso que precisamos de mais 
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estudos do tipo “cultivo”, isto é, sobre como os presidentes se engajam na ges-
tão da coalizão.

A crescente literatura sobre mudanças políticas no Brasil (GEDDES;  RIBEIRO 
NETO, 1999; BEZERRA, 1999; AMES, 2003; SAMUELS, 2002; PEREIRA; 
MUELLER, 2004) é um bom começo. Os poderes extremamente discricioná-
rios desfrutados pelo presidente do Brasil em questões orçamentárias não po-
dem ser generalizados para outros países, mas são a chave para a compreensão 
da cola política que mantém a coalizão unida. Os equívocos feitos pelo governo 
Lula em 2004-2005, quando o escândalo do mensalão ameaçou a sobrevivência 
política do presidente, mostraram que algumas vezes é difícil para os presi-
dentes gerenciarem a composição e o cultivo ao mesmo tempo. O ministério 
original de Lula foi grosseiramente composto majoritariamente por seu próprio 
partido, o PT, e ele – ou ao menos pessoas de seu círculo íntimo – apaziguou 
parceiros descontentes da coalizão por meio da concessão de pagamentos ile-
gais (RAILE; PEREIRA; POWER, 2011). Para entender como o presidencialis-
mo de coalizão funciona, precisamos de mais análises contextuais de como os 
parceiros da aliança são supercompensados ou subcompensados.

Contudo, uma agenda para pesquisas futuras sobre o presidencialismo de coa-
lizão não deve focar exclusivamente nas categorias da “composição” e do “cul-
tivo”. Até o presente, a literatura tem deixado escapar uma dimensão avaliativa 
que nos ajudaria a compreender o período do regime democrático pós-1985 
como um todo. A ênfase até agora tem sido em como o presidencialismo de 
coalizão “resolve” a equação da governabilidade (com governabilidade sendo 
compreendida como o apoio legislativo ao presidente), com pouca atenção a 
como o sistema pode degradar a qualidade da democracia. Com relação ao 
último ponto, cinco questões vêm imediatamente à mente.

A primeira questão, que merece exame de forma a responder à análise de Ames 
(2003), sobre o processo de formulação de políticas é se o presidencialismo de 
coalizão leva a um excessivo incrementalismo e/ou a uma diluição política. 
A segunda questão é em que medida o presidencialismo de coalizão degra-
da a identificação pré-eleitoral dos governos, o que tem sido defendido como 
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uma das vantagens representacionais do modelo presidencialista ( SHUGART; 
 CAREY, 1992). Seguindo esse argumento, e destacando que muitos partidos 
brasileiros regularmente aparecem nas coalizões governamentais, indepen-
dentemente do presidente no poder, uma terceira questão é se o presidencialis-
mo de coalizão está associado à generalizada baixa reputação da classe política 
no Brasil. Uma quarta questão pode preparar olhares mais normativos para 
algumas regularidades empíricas descritas nos novos estudos do tipo “cultivo”: 
será que a centralização do clientelismo orçamentário (pork), e pagamentos 
irregulares erodem a accountability horizontal e vertical? A quinta e última 
questão concerne a como o presidencialismo de coalizão perpetua um padrão 
fortemente pró-Executivo na macropolítica brasileira. É o fortalecimento pre-
sidencial – definido em termos de instituições “corretivas” consagradas na 
Constituição de 1988 – um aspecto desejável da democracia representativa? 
Se não, como então pode ser reformado? Essa última questão chama nossa 
atenção para o que Amorim Neto (2008) chamou de o “efeito do cobertor cur-
to”, que é inerente a todas as escolhas constitucionais: “se você cobre sua ca-
beça, você descobre seus pés”. Em outras palavras, o aprimoramento do poder 
de agenda presidencial (para alcançar governabilidade) implica uma legisla-
tura reativa (a qual pode erodir a qualidade da democracia). Esse tradeoff en-
tre governabilidade e accountability foi recentemente explorado por Chaisty, 
 Cheeseman e Power (2014).

Essas questões podem e devem ser examinadas ao passo em que a literatura se 
move de uma fase revisionista para uma síntese; autores como Santos (2006) 
já estão discutindo propostas para o fortalecimento legislativo. No momento, 
contudo, a literatura ainda parece focar na descrição e explicação dos novos 
padrões de governabilidade observados em Cardoso e Lula. Embora o presi-
dencialismo de coalizão atualmente pareça fornecer um modelo mestre pro-
missor para a pesquisa futura, ainda não sabemos se nossos principais achados 
vão acabar se revelando efeitos episódicos. O presidencialismo de coalizão tem 
uma adesão bem melhor à realidade após 1995, durante a era Cardoso-Lula, do 
que em relação ao comparativamente caótico período democrático anterior. 
Nós não podemos ainda ter certeza das razões para tanto. Será que isso se 
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deve a políticos formidáveis, como Cardoso e Lula, que elevaram a lideran-
ça presidencial a um novo nível? Essa hipótese é rejeitada explicitamente por 
Figueiredo e Limongi (2007, p. 182). Será porque a estabilização econômica 
pós-1994 criou condições muito mais favoráveis para o apoio legislativo aos 
presidentes? É porque fatores globais e domésticos têm moderado a polariza-
ção ideológica no Brasil ao longo do tempo? Ou é simplesmente devido a um 
processo cumulativo de aprendizado político – a democracia pela tentativa e 
erro? Nosso palpite seria que há alguma verdade em todas essas explicações, 
mas particularmente na última. Ao realizar a construção de alianças super-
dimensionadas e desconectadas, que reuniram antigos inimigos ideológicos, 
Fernando Henrique Cardoso escreveu um tipo de “manual do usuário” para 
o presidencialismo de coalizão no Brasil. Seu livro-texto foi seguido de perto 
por Lula e o seu sucesso relativo pode influenciar as escolhas estratégicas dos 
futuros presidentes. Essa é uma hipótese que precisa ser testada de forma a 
afastar efeitos episódicos e idiossincrasias presidenciais. Apenas com o tempo 
e pesquisas adicionais saberemos se o presidencialismo de coalizão brasileiro é 
o “único jogo na cidade”, ou se a história simplesmente tem nos pregado peças.

REFERÊNCIAS

ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional bra-
sileiro. Dados: Rev. de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, p. 5-38, 1988.

ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. Em defesa da mudança. Novos Estu-
dos Cebrap, n. 35, p. 15-20, mar. 1993.

ALSTON, Lee et al. Political institutions, policymaking processes and policy 
outcomes in Brazil. Boulder:, Univ. Colorado, Inst. Behav. Science, 2005. (Re-
search Program on Environment and Behavior: Working Paper; EB2005-0007).

ALTMAN, D. The politics of coalition formation and survival in multiparty 
presidential regimes. Dissertation (Ph. D.) – Univ. Notre Dames, Indiana, 2001.



39

AMES, Barry. Os entraves da democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 
2003.

AMORIM NETO, Octavio. Presidencialismo e governabilidade nas améri-
cas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006a.

______. Presidential cabinets, electoral cycles, and coalition discipline in Bra-
zil. In: MORGENSTERN, Scott; NACIF, Benito (ed.). Legislative politics in 
Latin America. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002b.

______. The presidential calculus: executive policy making and cabinet forma-
tion in the americas. Comparative Political Studies, v. 39, n. 4, p. 1-26, May 
2006b.

______. Of presidents, parties, and ministers: cabinet formation and legislative 
decision-making under separation of powers. 392 p. Dissertation (Ph. D.) – Univ. 
California, San Diego, 1998.

______. The puzzle of party discipline in Brazil. Latin American Politics and 
Society, v. 44, n. 1, p. 127-144, Mar. 2002a.

______. O Poder Executivo: centro de gravidade do sistema político brasileiro. 
In: AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio Octávio (ed.). Sistema político brasi-
leiro: uma introdução. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Fund. Konrad Adenauer, 2007.

______. O governo presidencial e a sustentação parlamentar: uma história trá-
gico-marítima?. In: VIEIRA, José Ribas (ed.). Constituição Cidadã de 1988: 
efetivação e impasse institucional. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008. p. 59-68.

______; COX, Gary D.; MCCUBBINS, Mathew D. Agenda Power in Brazil’s 
Câmara dos Deputados, 1989 to 1998. World Politics, v. 55, n. 4, July 2003.

ARMIJO, Leslie; FAUCHER, Philippe; DEMBINSKA, Magdalena. Compared 
to what? assessing Brazil’s political institutions. Comparative  Political 
 Studies, v. 39, n. 6, p. 759-786, Aug. 2006.



Legislativo Pós-1988: Reflexões e Perspectivas

AVRITZER, Leonardo; ANASTASIA, Fátima (ed.) Reforma política no 
Brasil. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.

BEZERRA, Marcos Otávio. Em nome das bases: política, favor e dependência 
pessoal. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1999.

CARVALHO, Nelson Rojas de. E no início eram as bases: geografia política 
do voto e comportamento legislativo no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2003.

CHAISTY, Paul; CHEESEMAN, Nic; POWER, Timothy J. Rethinking the 
‘presidentialism debate’: coalitional politics in cross-regional perspective. 
 Democratization, v. 21, n. 1, p. 72-94, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org
/10.1080/13510347.2012.710604>. Acesso em: 22 set. 2014.

CHEIBUB, José Antonio. Presidentialism, parliamentarism, and  democracy. 
New York: Cambridge Univ. Press, 2007.

______; LIMONGI, Fernando. From conflict to coordination: perspectives on 
the study of executive-legislative relations. Revista Iberoamericana de Estu-
dos Legislativos: Riel, v. 1, n. 1, p. 38-53, 2010.

______; PRZEWORSKI, Adam; SAIEGH, Sebastian. Government coalitions 
and legislative success under presidentialism and parliamentarism. British 
Journal of Political Science, v. 34, p. 565-587, 2004.

CINTRA, Antônio Octávio. O sistema de governo no Brasil. In: AVELAR, Lú-
cia; CINTRA, Antônio Octávio (ed.). Sistema político brasileiro: uma intro-
dução. 2. ed. Rio de Janeiro: Fund. Konrad Adenauer, 2007. p. 61-81.

DEHEZA, Grace Ivana. Gobiernos de coalición en el sistema presidencial: 
América del Sur. Disertación (Ph. D.), European Univ. Institute, 1997.

ELGIE, Robert. From Linz to Tsebelis: three waves of presidential/ parliamentary 
studies?. Democratization, v. 12, n. 1, p. 106-122, 2005.

FIGUEIREDO, Argelina. Government coalitions in Brazilian democracy. 
 Brazilian Political Science Review, v. 1, n. 2, p. 182-206, Dec. 2007. Disponí-
vel em: <http://www.bpsr.org.br>. Acesso em: set. 2014.



41

______; LIMONGI, Fernando. Executivo e legislativo na nova ordem consti-
tucional. São Paulo: Ed. FGV, 1999.

______. Presidential power, legislative organization, and party behavior in the 
Brazilian legislature. Comparative Politics, v. 32, n. 2, p. 151-170, Jan. 2000.

______. Poder de agenda na democracia brasileira: desempenho do governo no 
presidencialismo no presidencialismo pluripartidário. In: SOARES, Glaucio; 
RENNÓ, Lucio (ed.). Reforma política: lições da história recente. Rio de Ja-
neiro: Ed. FGV, 2006. p. 249-280.

______. Instituições políticas e governabilidade: desempenho do governo 
e apoio legislativo na democracia brasileira. In: RANULFO, Carlos Melo; 
 ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel (ed.). A democracia brasileira: balanço e pers-
pectivas para o século XXI. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. p. 147-198.

GEDDES, Barbara; RIBEIRO NETO, Artur. Institutional sources of  corruption 
in Brazil. In: ROSENN, Keith S.; DOWNES, Richard (ed.). Corruption and 
political reform in Brazil: the impact of Collor’s impeachment. Miami: 
 North-South Center Press, 1999. p. 21-48.

GOLDFRANK, Benjamin; WAMPLER, Brian. From good government to 
politics as usual: the rise and possible demise of the Workers’ Party. 2007. 
Unpublished paper.

HAGOPIAN, Frances. Traditional politics and regime change in Brazil. 
New York: Cambridge Univ. Press, 1996.

HOCHSTETLER, Kathryn. Rethinking presidentialism: challenges and 
 presidential falls in South America. Comparative Politics, v. 38, n. 4, p. 401-
418, July 2006.

HUNTER, Wendy. Normalization of an anomaly: the Workers’ Party in Brazil. 
World Politics, v. 59, n. 3, p. 440-475, Apr. 2007.

KINZO, Maria D’Alva Gil. Radiografia do quadro partidário brasileiro. São 
Paulo: Fund. Konrad Adenauer, 1993.



Legislativo Pós-1988: Reflexões e Perspectivas

LAAKSO, Markku; TAAGEPERA, Rein. Effective number of parties: a  measure 
with application to Western Europe. Comparative Political Studies, n. 12, 
p. 13-27, 1979.

LAMOUNIER, Bolívar; MENEGUELLO, Rachel. Partidos políticos e conso-
lidação democrática. São Paulo: Brasiliense, 1986.

LANZARO, Jorge (ed.). Tipos de presidencialismo e coaliciones en América 
Latina. Buenos Aires: Clacso, 2001.

LEMOS, Leany Barreiro de Sousa. Como o Congresso brasileiro controla o 
Executivo?: o uso de requerimentos de informação, convocação de autoridades 
e propostas de fiscalização e controle. In: MUSTAPIC, Ana Maria; LLANOS, 
Mariana. O controle parlamentar na Alemanha, na Argentina e no Brasil. 
Rio de Janeiro: Fund. Konrad Adenauer, 2005.

LINZ, Juan J. Presidential or parliamentary democracy: does it make a  difference?. 
In: ______; VALENZUELA, Arturo (ed.). The failure of presidential demo-
cracy: the case of Latin America. Baltimore: J. Hopkins Univ. Press, 1994.

LLANOS, Mariana; MARSTEINTREDET, Leiv. Presidential breakdowns in 
Latin America: causes and outcomes of executive instability in developing 
democracies. London: Palgrave, 2010.

MAINWARING, Scott. Democracia presidencialista multipartidária: o caso 
do Brasil. Lua Nova: Rev. Cultura e Política, n. 28/29, p. 21-74, 1993a.

______. Presidentialism, multipartism and democracy: the difficult 
 combination. Comparative Political Studies, n. 26, p. 198-228, 1993b.

______. Sistemas partidários em novas democracias: o caso do Brasil. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV, 2001.

MARTÍNEZ-GALLARDO, Cecilia. Presidents, posts and policy: ministerial 
appointments and political strategy in presidential regimes. Dissertation (Ph. D.) 
– Columbia Univ., 2005.



43

MARTORELLI HERNÁNDEZ, Maria Paola. Beyond deadlock?: legislative 
co-operation in the Latin American Presidential/PR Systems. Dissertation 
(Ph. D.) – Univ. Essex, 2007.

MEJÍA ACOSTA, Andrés. Ghost coalitions: economic reforms, fragmented 
legislatures and informal institutions in Ecuador, 1979-2002. Dissertation 
(Ph. D.) – Univ. Notre Dame, Indiana, 2004.

MELO, Carlos Ranulfo Felix de. Retirando as cadeiras do lugar: migração par-
tidária na Câmara dos Deputados, 1985-2002. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004.

NICOLAU, Jairo; POWER, Timothy J. (ed.). Instituições representativas no 
Brasil: balanço e reformas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007.

PEREIRA, Carlos; MUELLER, Bernardo. The cost of governing:  strategic 
 behavior of the president and legislators in Brazil’s budgetary process. 
 Comparative Political Studies, v. 37, p. 781-815, 2004.

______; POWER, Timothy J.; RENNÓ, Lucio. Under what conditions do 
 presidents resort to decree power? theory and evidence from the Brazilian 
case. Journal of Politics, v. 67, n. 1, p. 178-200, Feb. 2005.

______. Agenda Power: executive decree authority, and the mixed results of 
reform in the Brazilian Congress. Legislative Studies Quarterly, v. 33, n. 1, 
p. 5-33, Feb. 2008.

PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal. Presidential impeachment and the new political 
instability in Latin America. New York: Cambridge Univ. Press, 2007.

POWER, Timothy J.; ZUCCO, Cesar. Ouvindo os próprios parlamentares. In: 
______. O Congresso por ele mesmo: autopercepções da classe política brasi-
leira. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. p. 11-36.

RAILE, Eric; PEREIRA, Carlos; POWER, Timothy J. Presidencialismo de 
coalizão e recompensas paralelas: explicando o escândalo do mensalão. In: 
INÁCIO, Magna; RENNÓ, Lucio (ed.). Legislativo brasileiro em perspectiva 
comparada. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010. p. 207-234.



Legislativo Pós-1988: Reflexões e Perspectivas

______. The executive toolbox: building legislative support in a multiparty 
 presidential regime. Political Research Quarterly, v. 64, n. 2, p. 323-334, June 
2011.

REIS, Fábio Wanderley. Partidos, ideologia, e consolidação democrática. In: 
______; O’DONNELL, Guillermo (ed.). A democracia no Brasil: dilemas e 
perspectivas. São Paulo: Vértice, 1988. p. 296-326.

SADER, Emir. Taking Lula’s measure. New Left Review, v. 33, p. 59-80, May-
-June 2005.

SAMUELS, David. Pork barreling is not credit claiming or advertising: 
 campaign finance and the sources of the personal vote in Brazil. Journal of 
Politics, v. 64, p. 845-863, 2002.

______. Ambition, federalism, and legislative politics in Brazil. New York: 
Cambridge Univ. Press, 2003.

______; ABRUCIO. Fernando. Federalism and democratic transitions: the 
‘new’ politics of governors in Brazil. Publius: The Journal of Federalism, v. 30, 
n. 2, p. 43-61, Fall 2000.

SANTOS, Fabiano. Em defesa do presidencialismo de coalizão. In: SOARES, 
Glaucio; RENNÓ, Lucio (ed.). Reforma política: lições da história recente. Rio 
de Janeiro: Ed. FGV, 2006. p. 281-295.

______. O Poder Legislativo no presidencialismo de coalizão. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2003.

______; VILAROUCA, Márcio Grijó. From FHC to Lula: changes and 
 continuity in political institutions and impact upon the political reform 
 debate. In:  KINGSTONE, Peter R.; POWER, Timothy J. (ed.). Democratic 
Brazil  revisited. Pittsburgh: Univ. Pittsburgh Press, 2008.

SHUGART, Matthew Soberg; CAREY, John M. Presidents and assemblies: 
constitutional design and electoral dynamics. New York: Cambridge Univ. 
Press, 1992.



45

SOARES, Glaucio, RENNÓ, Lucio (ed.). Reforma política: lições da história 
recente. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006.

TAYLOR, Matthew. Corruption in Brazil. In: BLAKE, Charles; MORRIS, 
 Stephen (ed.). Corruption and politics in Latin America. Boulder: L.  Rienner 
Publ., 2008.

VALENZUELA, Arturo. Party politics and the crisis of presidentialism in 
 Chile: a proposal for a parliamentary form of government. In: LINZ, Juan J.; 
VALENZUELA, Arturo (ed.). The failure of presidential democracy: the 
case of Latin America. Baltimore: J. Hopkins Univ. Press, 1994.

ZUCCO JUNIOR, Cesar. The political economy of ordinary politics in 
 Latin America. Dissertation (Ph. D) – Univ. California, Los Angeles, 2007.



47

Um dilema em perspectiva: leituras e 
releituras do presidencialismo de coalizão

Ricardo de João Braga

André Sathler Guimarães

Criação humana, como tudo o mais

Se todos esquecessem o que é Parlamento, não existiria o Parlamento. Em Bra-
sília, haveria um prédio pomposo, embora pouco funcional, com duas torres e 
duas cúpulas majestosas, compondo um impressionante conjunto arquitetôni-
co. Mas não existiria Parlamento. O Poder Legislativo pertence à categoria dos 
fenômenos cuja existência depende de seus conceitos. Trata-se de uma cons-
trução, que assume diferentes contornos, em diferentes países. A Alemanha, 
por exemplo, reconhecida hoje como democracia parlamentarista, até meados 
do séc. XIX ainda não tinha Parlamento, não reconhecia a liberdade de expres-
são e não respeitava o direito a reuniões coletivas, ou seja, “não tinha tolerân-
cia por ideia alguma que se desviasse, fosse por um fio de cabelo, da antiquada 
noção do direito divino dos reis”. (HEILBRONER, 1996, p. 132)

A realidade do Parlamento brasileiro também reflete aspectos sócio-histórico-
-culturais próprios, evoluindo com e fazendo evoluir a sociedade, oscilando 
entre a vanguarda e a retaguarda do processo decisório nacional. Vários fa-
tos históricos marcaram fortemente momentos específicos do Poder Legis-
lativo brasileiro, sobressaindo-se as transições entre regimes autoritários e 
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 democráticos com suas ordens constitucionais específicas. No presente, vi-
venciamos um período republicano, fundado constitucionalmente em 1988, 
trazendo, em sua gênese, uma mistura de elementos do período autoritário 
imediatamente anterior (1964/1985) e do período democrático precedente 
(República de 1946). Na ocasião mesmo em que nascia o novo período republi-
cano e democrático, cunhou-se uma expressão que viria a denominar as rela-
ções entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo no seio de sua configuração 
institucional: presidencialismo de coalizão.

Portador da definição de um quadro político-institucional e também, de forma 
algo sutil, de uma visão negativa sobre o sistema político brasileiro, o conceito 
de presidencialismo de coalizão foi apropriado pela mídia e consequentemente 
pela opinião pública em geral. Outros termos, mais pejorativos, foram cunha-
dos, como “presidencialismo de transação”, “presidencialismo de barganha”, os 
quais propiciam uma chave explicativa bastante eficaz ao público leigo, apesar 
de simplificadora do comportamento parlamentar.

Este artigo pretende avaliar os desdobramentos com os quais a ideia inicial 
de Abranches (1988)8 se defrontou na literatura de Ciência Política. Compre-
endido o trabalho de Abranches no contexto do debate sobre as vantagens 
e desvantagens dos sistemas parlamentarista e presidencialista, há um rico 
manancial de estudos sobre o assunto. Revisões abrangentes da literatura 
encontram-se, por exemplo, em Elgie (2004) e em Santos (2008). A presente 
abordagem, ao propor leituras e releituras do presidencialismo de coalizão, 
busca dialogar também com essa literatura, mas assume como eixo um retor-
no recorrente ao texto de Abranches, não procurando comprovar ou questio-
nar a validade do conceito, antes analisá-lo em vários ângulos.

A partir da exploração semântica da ideia de dilema presente no presidencia-
lismo de coalizão, apresentada nesta introdução, o trabalho desenvolve-se da 
seguinte forma: a próxima seção trata do desdobramento imediato da discus-
são, em que se aprofundam as críticas ao presidencialismo à moda brasileira. 
A segunda seção questiona a ideia de dilema ao tratar da governabilidade do 

8 A partir daqui, todas as citações de Abranches referem-se à Abranches (1988).
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sistema e a apresentação de novas perspectivas teóricas e empíricas sobre as 
relações Executivo-Legislativo. A terceira seção apresenta uma crítica à rei-
vindicação de singularidade brasileira, ao se retomar pressupostos teóricos 
e achados empíricos sobre coalizões de governo em diversos contextos, ex-
plorando sobretudo os governos minoritários e de partido único. Finalmente, 
busca-se refletir sobre o conceito em diálogo com o cenário político-institu-
cional brasileiro.

Outros dilemas: um corpo ou um 
ajuntado de membros?

Abranches publicou o artigo no qual cunhou a expressão presidencialismo 
de coalizão em 1988, ano da elaboração da nova Constituição Federal e ape-
nas três anos após o fim da ditadura no Brasil. Do título “Presidencialismo de 
 coalizão: o dilema institucional brasileiro” já se pode antever que o assunto se-
ria tratado sob uma perspectiva pouco alvissareira, tendo em vista o uso do vo-
cábulo “dilema”, a qualificar os termos “institucional” e “brasileiro”. O campo 
semântico do termo dilema é preenchido por conotações de cunho negativo, 
como situação embaraçosa com duas saídas difíceis ou penosas.9 Alguém que 
se encontra diante de um dilema precisa tomar uma decisão necessariamente 
difícil, uma vez que implica escolher entre alternativas bastante divergentes.

No seu artigo, Abranches não deixa claro quais seriam as opções implicadas 
no dilema institucional brasileiro. Quando cita o termo, apenas anuncia as di-
ficuldades inerentes a uma das opções, quer seja, um sistema presidencialista 
com base legislativa multipartidária, a refletir o grande número de parceiros 
e a dificuldade de agregação e coordenação de sua ação. São exemplares dessa 
postura as seguintes citações:

o dilema institucional brasileiro define-se pela necessidade de se encontrar um 
ordenamento institucional suficientemente eficiente para agregar e processar 

9 Dicionário Aurélio.
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as pressões derivadas desse quadro heterogêneo, adquirindo, assim, bases mais 
sólidas para sua legitimidade, que o capacite a intervir de forma mais eficaz na 
redução das disparidades e na integração da ordem social. (ABRANCHES, p. 6)

o dilema que se apresenta é a identificação do limite de tolerância dos parceiros, 
que depende da posição das lideranças políticas e de fatores a elas externos – 
ligados à sua relação com as bases, os grupos de militantes e as facções parla-
mentares –, de um lado, e da reação dos interesses organizados na sociedade, de 
outro. (ABRANCHES, p. 17)

Em outros momentos de seu texto, contudo, Abranches deixa mais claro que 
sua análise endereça-se quase que exclusivamente à situação de uma coalizão 
com grande número de parceiros e com mais diversidade ideológica sob o sis-
tema presidencialista, compreendida pelo autor como a praticada pelo Brasil 
à época e historicamente (no período democrático de 1946/196410). O fato 
de Abranches não dedicar muita atenção à opção de coalizão com pequeno 
número de parceiros, ou eventualmente, não coalizão, pode ser derivado da 
sua compreensão de que tal configuração seria inviável por natureza, o que é 
questionável. Cheibub (2007, p. 114) levantou dados sobre casos de governabi-
lidade com partidos minoritários, tendo encontrado 21 coalizões de minoria 
e 53 minorias de partido único em democracias presidencialistas. Contudo, 
tal perspectiva era ainda inexplorada na literatura à época, e a alternativa 
ao dilema seria possivelmente um sistema parlamentarista, entendido como 
portador de características inerentes voltadas à governabilidade e coopera-
ção entre os poderes. Visto dessa forma, chega-se às duas opções difíceis do 
dilema: um presidencialismo inerentemente instável pelos elementos que o 
configuram e um parlamentarismo assombrado pela breve e fracassada expe-
riência de 1961-196311.

10 Que Abranches compreendia o presidencialismo de coalizão como tendo sido vivenciado durante o 
período da República de 1946 pode ser constatado por: “O Brasil praticou o modelo presidencialista, 
federativo, proporcional e multipartidário ao longo da República de 1946 e retornou a ele com a 
Nova República”.

11 Ressalte-se que, conforme argumentado, Abranches não explicita quais seriam as opções do dilema, 
anunciado no título de seu artigo. Porém, na sua segunda nota de rodapé (p. 8), afirma que “a presente 
análise não pretende ajudar a elucidar todo o dilema institucional brasileiro, mas apenas seu compo-
nente político e, especificamente, aquele associado ao regime constitucional de governo”.
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Abranches (p. 10) escrevia no exato momento em que se discutia a nova confi-
guração institucional brasileira, fato reconhecido em seu texto:

a ordem institucional da Nova República só será definida, no plano macropolí-
tico, com a nova Constituição. No entremeio, aplicam-se, seletivamente, dispo-
sitivos preexistentes e fortalece-se aquela tendência, já referida, à informalidade 
de acordos e regras, que pode e deve ser compensada por mudanças institucio-
nais e organizacionais de curto prazo.

Houve, reconhecidamente, forte pressão, na Constituinte, pela adoção do sis-
tema parlamentarista, vindo esse a ser descartado somente quando o Execu-
tivo (presidente Sarney) engajou-se fortemente pelo presidencialismo. Mesmo 
assim, assinou-se prazo, na Constituição, para a realização de um plebiscito 
específico sobre forma e sistema de governo, realizado em 1993.

Para Abranches, o arcabouço institucional brasileiro privilegiou a formação 
de coalizões com grande número de parceiros e maior diversidade ideológica, 
com os riscos inerentes de instabilidade e complexidade das negociações, com 
o estímulo à fragmentação e à polarização. Esses riscos somente poderiam ser 
mitigados caso fossem possíveis consensos parciais, compatibilizadores das 
divergências e potencializadores dos pontos em que há acordo, o que tornaria 
possível a superação de uma sobrecarga inicial de reivindicações contraditó-
rias (Abranches). É importante notar que o autor analisa o sistema político à 
luz das demandas societais brasileiras, as quais, pari passu com a democracia 
recém-estabelecida, sinalizavam como prioridades a busca da “redenção” da 
desigualdade e da exclusão. É importante ressaltar como a avaliação de um sis-
tema político, além de ater-se a características próprias de seu funcionamento, 
alimenta-se também de avaliações sobre o quadro social e econômico do país, 
quando se assume de forma implícita ou explícita que o fazer política deve 
ser avaliado também pela sociedade que ajuda a formar. Uma crítica axiologi-
camente negativa ao sistema político brasileiro, encontrada em Ames (2003), 
envereda por essa linha de análise.

A visão teórica do autor sobre o sistema político brasileiro estava em sinto-
nia com o pensamento dos pioneiros da escolha pública, como Downs (1957, 



Legislativo Pós-1988: Reflexões e Perspectivas

p. 144), que afirma que a necessidade de formar governos de coalizão, em 
sistemas multipartidários, leva a programas menos definidos, coerentes e in-
tegrados. A formação da coalizão relaciona-se diretamente à perspectiva de 
que, uma vez eleitos, os membros tenham a chance de partilhar dos frutos do 
governo. Segundo a visão de Downs (1957, p. 145), a quantidade de membros 
nesse tipo de coalizão é limitada apenas pelo número de assentos na legislatu-
ra e pela necessidade de formulação de ideologias suficientemente diferentes 
daquelas dos partidos existentes para atrair os votos que lhes seriam destina-
dos. A dinâmica da coalizão ampla, entretanto, fica prejudicada em situações 
de crise, quando os pontos de divergência são marcados por questões inarre-
dáveis da agenda de políticas governamentais.

A perspectiva negativa trazida pelo dilema de Abranches reforçou uma linha 
de reflexão teórica e empírica sobre sistemas de governo e sua relação com a 
estabilidade dos governos democráticos (LINZ, 1990; MAINWARING, 1990; 
LAMOUNIER, 1991).

Nas décadas de 1970 e 1980, a Ciência Política se defrontou com uma série de 
retornos à democracia na Europa Ibérica e na América Latina, o que ensejou, 
no final desta última década e início da seguinte, uma reflexão importante 
sobre a relação entre sistemas de governo e estabilidade de regimes democrá-
ticos. As transições anteriores para governos autoritários foram estudadas e 
seus achados ajudavam a prescrever melhores práticas para as democracias 
que renasciam, como por exemplo na discussão sobre o parlamentarismo que 
se travou no Brasil na Constituinte e também no plebiscito de 1993.

O quadro colocado por Juan Linz (1990) e Scott Mainwaring (1990) naquela 
quadra não era nada auspicioso para o futuro de regimes presidencialistas de-
mocráticos, especialmente para aqueles sob o multipartidarismo. Ambos au-
tores identificam no presidencialismo um conflito imanente entre o chefe do 
Poder Executivo e o Poder Legislativo. Dadas as opções, no mundo político, de 
cooperação ou enfrentamento, o presidencialismo não apresentaria elementos 
que garantissem a cooperação entre os poderes, ao contrário do parlamenta-
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rismo. Neste, a composição do Poder Executivo deriva do Legislativo, que com 
ele divide a fortuna de seu desempenho.

O presidencialismo, da forma apresentada por Linz e Mainwaring,  encastela-se 
no sistema político. O presidente aufere sua legitimidade de uma eleição disso-
ciada daquela para o Legislativo, assim como é livre e independente para com-
por seu gabinete. A cooperação, que funciona mais adequadamente com um 
horizonte de tempo largo para a associação entre os atores, é também preju-
dicada pelo período fixo e determinado de sobrevivência de um mandato pre-
sidencial (agravado pela impossibilidade, em regra, de reeleições). Um ponto 
fundamental para o prognóstico negativo sobre o presidencialismo seria, por-
tanto, a dificuldade do sistema em lidar com bases parlamentares minoritárias. 
O apoio insuficiente no Congresso levaria a imobilismo, consequentemente a 
crises e poderia culminar em ruptura do sistema democrático, sobretudo nas 
democracias em formação12. A fixidez e estabilidade prognosticadas para um 
mandato presidencial funcionariam em prejuízo da estabilidade do sistema de-
mocrático, enquanto a plasticidade de um “governo” parlamentarista – passível 
de ser submetido a votos de desconfiança, serem convocadas novas eleições e 
constituídos novos gabinetes – acabaria por preservar o sistema, apesar de ins-
tabilizar os atores.

Para Linz e Mainwaring, o partido é uma unidade importante de coordenação 
da ação coletiva, embora não avancem sobre mecanismos ou mesmo constata-
ções empíricas de coesão e fidelidade. O problema se daria quando os atores a 
serem coordenados pelo Executivo, necessários para a aprovação de uma agen-
da legislativa, estivessem fora do partido do presidente.

Uma extensão significativa do argumento, sobretudo para o caso brasileiro, 
é que o presidencialismo seria ainda mais disfuncional com a prevalência do 
multipartidarismo, quando a chance do chefe do Executivo ser de partido 
minoritário no Legislativo é maior. A responsabilidade por sistemas multi-
partidários não seria, de fato, da opção pelo  presidencialismo, mas sim dos 

12 Linz (1990) acrescenta que também seriam típicos do presidencialismo os esforços do presidente para 
agir sem depender do Congresso (bypass) e do Congresso em limitar as ações do presidente.
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incentivos do sistema eleitoral, sobretudo graves em sistemas proporcionais 
com distritos de grande magnitude – como, ressalte-se, o brasileiro. A maior 
diferença entre presidencialismo e parlamentarismo, nesse caso, não seria a 
probabilidade de construção de sistemas multipartidários, mas sim a falta de 
recursos do primeiro sistema para lidar com governos minoritários. A apro-
ximação entre Executivo e Legislativo, no parlamentarismo, estimularia a co-
operação entre ambos, e no limite haveria recursos para quebrar os impasses, 
forçando novas eleições ou constituição de novos gabinetes. O presidencia-
lismo, ressalvado o impeachment13, poderia, em tese, assistir à sobrevivência 
de um Poder Executivo sem apoio legislativo algum, pois isto não contraria a 
lógica intrínseca do sistema.

O cerne do argumento dos autores, qual seja, a (im)possibilidade de o Exe-
cutivo gerar cooperação no Legislativo, é bastante convincente – seja por 
causa da mútua independência, seja por não existirem instrumentos que for-
cem a cooperação, como no parlamentarismo. Contudo, deve ser ressaltado 
que, nas obras aqui citadas de Linz, sua argumentação se desenvolve sobre 
ações e relações políticas estilizadas, sem avançar em levantamentos empíri-
cos sistemáticos. Já Mainwaring apresenta um levantamento empírico, mas 
com foco no cruzamento de dados entre democracias estáveis, não estáveis 
e número de partidos no sistema. Como se verá na terceira seção deste arti-
go, um melhor escrutínio teórico e empírico sobre a prevalência e forma de 
funcionamento de governos minoritários lança novas luzes sobre a reflexão 
destes autores precursores.

Quanto ao trabalho de Lamounier (1991), relevante pelo foco no Brasil, devem 
ser destacados dois pontos. O primeiro diz respeito à ênfase na indisciplina 
dos partidos no Legislativo. Nos trabalhos de Linz e Mainwaring o ponto já 
é apresentado em gênero – baseado na ausência de mecanismos do Executivo 
presidencialista para construir a fidelidade de partidos que o apoiassem – e 
Lamounier esposa e corrobora esta percepção para o Brasil. O ápice do ar-
gumento seria que, no presidencialismo, o Legislativo ganha com um oposi-

13 O impeachment é instrumento de ação judicial e não apenas político e, por isso, de difícil uso.
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cionismo irresponsável, denominado por Lamounier (1991, p. 85) como um 
oposicionismo franco-atirador.

O segundo ponto diz respeito a uma continuidade clara com o texto de Abran-
ches, qual seja, a efetividade do sistema político é avaliada pelo nível de sucesso 
na resolução dos problemas socioeconômicos enfrentados pelo país. Quando 
ambos os autores publicaram seus trabalhos (1988 e 1991), o país conhecia os 
fracassos dos planos econômicos e frustrações diante da miríade de passivos 
sociais não pacificados pela democracia incipiente. Lamounier (1991, p. 85-86) 
é inequívoco ao afirmar que a estrutura institucional brasileira tem papel cen-
tral no baixo desempenho político do país:

Nosso sistema partidário, frágil e fragmentado, não tem se mostrado capaz de 
oferecer linhas de ação claras e realistas. Esta dificuldade é obviamente agravada 
pelo sistema presidencialista de governo, que não incentiva a corresponsabili-
dade e premia o oposicionismo franco-atirador, sobretudo quando o Chefe do 
Executivo e a equipe econômica perdem popularidade.

(...) Algumas das deficiências apontadas (como a fragilidade partidária) vêm 
de longa data e foram reforçadas pelo regime militar; (...) outras finalmente 
devem-se à própria estrutura institucional do país, cuja pedra angular é o vi-
gente regime presidencialista.

Vê-se pela obra dos três autores tratados como o dilema institucional possuía 
realmente uma base de perspectiva negativa. Estrangeiros e brasileiros preo-
cupados com o desempenho do governo não teriam dúvida em admitir que o 
sistema não possuía o desenho adequado para processar e dar boas respostas 
às pressões políticas e sociais impostas pela realidade. O sistema escolhido 
pelos constituintes em 1988 seria, em uma visão muito comum, o pior dos 
mundos possíveis. Segundo Cheibub (2007, p. 128)

Todas as características institucionais consideradas problemáticas para a gover-
nabilidade parecem estar consagradas na Constituição: um regime presidencial 
forte; sistema proporcional em grandes distritos para as eleições legislativas; 
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legislações partidária e eleitoral permissivas (e.g., lista aberta e baixo controle 
partidário para acesso à chapa).14

O impeachment de Collor, pouco tempo depois da publicação destas obras, 
não deveria deixar dúvida de seu acerto. O dilema machucava e a nação bra-
sileira sofria.

Frankenstein também era humano

A carga negativa do dilema institucional brasileiro começou a ser questio-
nada em meados da década de 1990 com os trabalhos seminais de Argelina 
Figueiredo e Fernando Limongi. Questões como indisciplina partidária, para-
lisia decisória, conflito Executivo-Legislativo foram avaliadas empiricamente 
e  reconceituadas teoricamente de forma a criar nova perspectiva sobre o fun-
cionamento do sistema político brasileiro.

Até então as análises sobre o Poder Legislativo nacional estavam baseadas em 
macro características institucionais difusoras do poder político (SANTOS, 
2004). O já tratado presidencialismo, o sistema proporcional de lista aberta 
para escolha dos legislativos, o federalismo e o bicameralismo seriam escolhas 
institucionais de larga abrangência, que atuariam no sentido de difundir o po-
der político e assim aumentar os atores com poder de veto no sistema. A novi-
dade referia-se à valorização da dimensão procedimental dos processos deci-
sórios políticos (SANTOS, 2004, p. 27-8). A nova linha de exploração teórica 
e empírica debruçava-se sobre a extensão dos poderes de agenda do governo e 
a organização interna do Legislativo. Ao contrário das macro características 
difusoras de poder, a dimensão procedimental seria concentradora.

As avaliações empíricas do Legislativo mostraram índices de coesão e fideli-
dade partidária elevados (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001). Tal disciplina par-

14 “All of the institutional features that are considered to be problematic for governance seem to have 
been enshrined in the constitution: a strong presidential regime; a proportional representation 
formula for legislative elections with large districts; permissive party and electoral legislation (e.g., 
open-list and low party control over access to the ballot)”.
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tidária, aliada à capacidade do Executivo de pautar as matérias de seu interes-
se (seja por medidas provisórias – MPs, seja por pedido de urgência aos seus 
projetos, seja ainda pelo seu praticamente absoluto controle sobre o processo 
legislativo orçamentário), fez com que a agenda governamental tivesse grande 
chance de sucesso. O quadro institucional-constitucional mantinha-se desde 
1988, mas a realidade política brasileira ganhava nova identidade pela apre-
sentação das taxas de sucesso de projetos do Executivo e, posteriormente, pela 
condução de dois governos presidenciais de oito anos que conseguiram imple-
mentar reformas legais e ações relevantes para o país. Questionavam-se, com 
base em dados, variáveis específicas do funcionamento parlamentar e também 
o substrato de dupla crise – socioeconômica e de governabilidade – que preva-
leceu na literatura no período pré-1994.

Somando-se os poderes legislativos do presidente (as iniciativas exclusivas 
para determinadas matérias – em especial o orçamento –, o uso de MPs e 
os pedidos de urgência) à capacidade de os líderes congressuais definirem a 
pauta (pela ação do colégio de líderes na definição da pauta e também pelos 
pedidos de urgência), o Executivo acaba por ser, na quadra atual, o principal 
autor de propostas transformadas em lei (85%15) e consegue ver sua agen-
da aprovada com bastante celeridade (78%16 das suas propostas no período 
1989-1998 são aprovadas, sendo 71%17 no decorrer do mandado de quem as 
apresentou e 69%18 no mesmo ano da apresentação). Importante a destacar é 
que a alta disciplina partidária (89,9%19) faz com que o governo busque apoio 
apenas no grupo de partidos da coalizão. De fato, tanto a base de apoio quan-
to a oposição apresentam alta disciplina partidária e colocam-se, em geral, 
em posições contrárias.

15 FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 49. Excluídas as de iniciativa do Judiciário.

16 FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 102.

17 Idem.

18 FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 103.

19 FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 111-112. Disciplina partidária refere-se à porcentagem média de votos 
do partido que seguiram a posição de seus líderes.
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Outro avanço importante na literatura foi a distinção entre o período demo-
crático atual do Brasil e o da República de 1946 (SANTOS, 2003). Ambos os 
períodos compartilharam as macro características políticas apontadas acima, 
mas diferenciaram-se em relação aos mecanismos procedimentais e o controle 
do orçamento. A República de 1946, que não conheceu a centralização de poder 
no Executivo como ocorre atualmente, tinha taxas de fidelidade partidária sig-
nificativamente inferiores ao período atual. Como aponta Santos (1997), na Re-
pública de 1946 o índice de Rice20 por partido/legislatura raramente atingiu 70%, 
e já na quadra atual este valor de 70% é o piso de coesão encontrado. A razão 
para isso seriam os procedimentos do processo legislativo, com maior atuação 
do presidente da República e dos líderes partidários atualmente.

Em termos teóricos, o avanço apontado por esta nova literatura espelhava dis-
cussões norte-americanas sobre seu próprio Congresso, divididas nas teorias 
distributivista e partidária21. Mais antiga e bem estabelecida, a distributivis-
ta (MAYHEW, 1974; WEINGAST; MARSHALL, 1983) apontava que o lócus 
central de ação no Congresso seriam as comissões, e que os parlamentares 
manteriam vínculos personalizados com seus eleitores em busca da reeleição. 
A principal consequência seria a produção de políticas públicas paroquiais 
(pork barrel), com significativos prejuízos para políticas de interesse nacional. 
Mayhew e sua conexão eleitoral inauguram uma linha de análise congressual 
cujas premissas são a reeleição como interesse primordial do parlamentar e 
a busca de benefícios focados em seu eleitorado, com custos difusos para a 
sociedade, como principal meio para assegurar aquele interesse. A principal 
novidade trazida pelo autor seria entender que a estrutura institucional do 
Congresso se prestaria primordialmente ao atendimento dessa conexão.

20 O índice Rice é uma medida da coesão partidária, calculado pela diferença, em módulo, da porcenta-
gem de votos sim da porcentagem de votos não encontrada para um partido. Quanto mais próxima 
de um, maior a coesão, e quanto mais próxima de zero, menor (NICOLAU, 2000). A coesão aponta a 
unidade do partido em uma votação. A fidelidade é encontrada ao avaliar a direção da coesão, se de 
acordo com a indicação do líder, ou do governo, e a posição do partido. No texto, ao se falar fidelidade, 
está pressuposta a dupla avaliação, da coesão e do direcionamento da votação em relação à indicação 
ou mesmo o voto do líder do partido.

21 Há também a teoria informacional (KREHBIEL, 1990), mas que não influenciou a discussão brasileira à 
época de forma significativa como as duas outras.
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Em tal contexto, os parlamentares adotariam três posturas distintas: publi-
cidade, reivindicação de autoria22 e tomada de posição (MAYHEW, 1974). As 
rivalidades ideológicas não seriam tão intensas a ponto de impedir diversos 
arranjos entre os membros do Congresso. As combinações, transitórias, acon-
teceriam a partir da criação da possibilidade de ganhos com trocas de apoio, 
que emerge da pluralidade de interesses, considerados como equivalentes a 
uma mercadoria, que o parlamentar transaciona com os demais (WEINGAST; 
MARSHALL, 1983). Aprofundando essa visão, Weingast e Marshall conce-
bem o Congresso como uma clearing house, liquidando a todo o tempo trocas 
de apoios e interesses, com os partidos perdendo relevância como fatores ex-
plicativos do comportamento individual dos parlamentares.

Ressalte-se que na concepção distributivista (MAYHEW, 1974; WEINGAST; 
MARSHALL, 1983), os deputados representam interesses politicamente res-
ponsivos localizados em suas bases eleitorais. Esses interesses, apesar de par-
ticularizados e alcançados mediante socialização ampla dos ônus, são, em 
princípio, legítimos (por exemplo, a construção de uma ponte, a destinação 
de verbas para a construção de um hospital local, etc.). Ou seja, embora indi-
vidualizados, são interesses compatíveis com alguma noção de bem comum. 
No caso de relações marcadamente clientelistas e patrimonialistas, pode ser 
que esses interesses localizados refiram-se exclusivamente à apropriação pri-
vada do bem público, troca de fatores ou coisas do gênero (formas espúrias de 
conexão eleitoral).

No contexto brasileiro pós-1988, com o Executivo detendo o poder de iniciati-
va da legislação orçamentária e com a existência de fortes restrições ao poder 
de emenda dos deputados sobre essas matérias, os incentivos a se fazer parte 
da coalizão governamental são ainda mais fortes. Figueiredo e Limongi (2008, 
p. 124) apresentam de forma sintética o argumento dessa linha teórica:

logo, o Congresso não seria apenas localista, ele pulverizaria os recursos. Pior: 
dispersaria recursos por ser localista. Tais constatações estão em perfeita 

22 Credit claiming, em inglês, quando o parlamentar reivindica ser o grande responsável ou um dos prin-
cipais responsáveis pela adoção de certa decisão.



Legislativo Pós-1988: Reflexões e Perspectivas

 harmonia com as visões estereotipadas acerca das práticas políticas adotadas 
pelos parlamentares brasileiros, sejam essas visões baseadas em análises his-
tóricas sobre a sobrevivência do arcaico e das relações clientelistas, sejam elas 
ancoradas nos ensinamentos da moderna ciência política, que aponta para a ra-
cionalidade das práticas distributivistas em sistemas eleitorais como o brasilei-
ro. Ambas as visões concordam em tomar a tendência ao localismo e à dispersão 
de recursos como comprovações incontestes da distorção e da ineficiência que a 
ação congressual acarretaria para a definição do gasto público. O critério para a 
aplicação de recursos escassos seria dado pela lógica da sobrevivência dos pró-
prios políticos e não da eficiência e/ou da justiça distributiva.

A forma mais direta do parlamentar de assegurar recursos direcionados 
 especificamente às suas bases são as emendas individuais, que dependerão do 
não veto presidencial e, em um segundo momento, da liberação ministerial na 
fase de execução orçamentária23. Ou seja, a forma mais tranquila de estabele-
cer e manter uma conexão eleitoral é participar da coalizão governamental. 
Assim, participar da coalizão consubstanciaria uma forma de “apoio movido 
a emendas”, um quadro permanente de barganha. Evidentemente, não se trata 
de questão maniqueísta, conforme demonstrado pelo trabalho de Figueiredo 
e Limongi (2008), no qual aparecem, inclusive, casos extremos de deputados 
da coalizão, que votaram integralmente em apoio às propostas do governo 
e não tiveram um centavo de execução orçamentária de suas emendas; e de 
deputados da oposição, que votaram integralmente contra o governo e obtive-
ram alguma medida de recursos para suas emendas.

A visão distributivista encaixava-se de forma bastante adequada ao quadro de 
dupla crise – socioeconômica e de governabilidade – pintado pelos analistas 
da situação brasileira nos anos 1980 e início dos anos 1990. Pode-se enxergar a 
conexão eleitoral e o modelo distributivista em diálogo com o pensamento de 
Abranches quando esse se refere à pluralidade de valores e interesses antagô-
nicos, satisfeitos em moldes clientelistas e patrimonialistas. O autor expressa 

23 Não se citou, aqui, a questão da aprovação da emenda individual, haja vista a existência de acordos 
institucionais quanto à determinada cota de emendas individuais que os parlamentares têm direito de 
apresentar e contar a aprovação como certa.
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seu anseio de evolução desse quadro, ilegítimo (do ponto de vista do bem co-
mum), para outra situação:

soluções estáveis para a crise econômico-social não dependem apenas de medi-
das macroeconômicas consistentes. Requerem, concomitantemente, uma refor-
ma organizacional do Estado que estabeleça nexos mais sólidos com a socieda-
de; a criação de espaços para formulação de ações concertadas; a recuperação da 
estrutura e da capacidade de planejamento. (ABRANCHES, p. 10)

Nexos sólidos com a sociedade implementados a partir de ações concertadas, 
que envolvam mudanças estruturais e capacidade de planejamento podem re-
meter tanto a uma negação da conexão eleitoral (busca de benefícios coletivos 
e difusos) quanto a novos moldes dessa conexão eleitoral (em que os benefí-
cios, embora particularizados, sejam legítimos).

A teoria partidária, de outra forma, compreende o partido (KIEWIET; 
 McCUBBINS, 1993) como unidade central de coordenação da ação coletiva 
no Congresso. Não seria o parlamentar individual o senhor das definições de 
políticas públicas, mas sim a unidade partidária concretizada pela sua domi-
nância nas instâncias controladoras de procedimento e substância da agenda 
congressual. A fidelidade e a coesão com relação aos partidos encontradas en-
tre os parlamentares no Brasil por Figueiredo e Limongi (2001) demonstrava 
serem esses instrumentos importantes para a coordenação da ação coletiva 
no Congresso brasileiro. Ou seja, o atingimento das metas individuais dos 
parlamentares, entre as quais a reeleição, passa pelo partido, como meio para 
viabilizar barganhas importantes com o Executivo, ou mesmo como instância 
de  proteção do parlamentar naquelas situações em que ele, ao contrário dos 
interesses imediatos de sua base, tem que apoiar o governo.24

Em um contexto como o brasileiro, com o Executivo dotado de diversos e fortes 
poderes constitucionais, inclusive o de iniciativa exclusiva da legislação orça-
mentária, o parlamentar, individualmente, vê-se com poucas ou nulas  chances 

24 O encaminhamento de votações simbólicas pelos líderes e a troca de postos nas comissões, entre ou-
tros, são expedientes que por vezes servem para não expor os parlamentares ao escrutínio público em 
decisões impopulares.
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de influenciar o processo decisório. O Executivo, gigantesco em termos de má-
quina administrativa perante o Legislativo, apresenta-se como indevassável e 
impenetrável ao parlamentar individual. Os partidos, por meio da criação de 
mecanismos institucionais (como a criação e manutenção de um Colégio de 
Líderes, por exemplo), podem representar um caminho de ampliação do poder 
de barganha do Legislativo. Trata-se de questão de tamanho, propriamente 
dito, mas também de capacidade de mobilização de recursos regimentais de 
obstrução e encaminhamento das votações. Lideranças partidárias são dota-
das de mais recursos procedimentais do que os parlamentares individuais e, 
portanto, são capazes de exercer bloqueios mais efetivos à implementação da 
agenda do Executivo.

Não há nada na teoria partidária que exclua o motivo da reeleição como o 
principal objetivo do parlamentar. O fortalecimento do partido não deve ser 
um fim último da ação parlamentar. Em termos amplos, sempre se busca uma 
conexão eleitoral, mas que pode ser feita por meio do partido. Assumindo-se 
esse argumento, a dicotomia clássica entre prerrogativas de execução ao Exe-
cutivo e de legislação ao Legislativo pode ser compreendida apenas como um 
discurso – uma racionalidade – com fins eleitorais.

Com relação à abordagem partidária, no momento em que escrevia, Abran-
ches (p. 9) preocupava-se com um certo vácuo:

A instalação da Assembleia Nacional Constituinte exacerba os problemas 
oriundos dessa fluidez institucional, reavivando os conflitos entre Legislativo e 
Executivo, os quais se processam sem limites definidos e amplamente compar-
tilhados e na ausência de mecanismos institucionalizados e legítimos de media-
ção e arbitragem.

A definição de limites compartilhados e a criação de mecanismos institucio-
nalizados de mediação estão fortemente associadas à existência de partidos 
políticos relevantes. Conflitos individualizados entre parlamentares, inter e 
intrapartidos, com focos múltiplos de antagonismos, geram amplo potencial 
de desgaste para a coalizão. Os partidos seriam atores relevantes (sistêmicos) 
de controle desse comportamento destrutivo.
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O embate entre as duas concepções, distributivista e partidária, pode ser visto 
em algumas contraposições. Uma delas diz respeito ao papel das emendas par-
lamentares. Elas seriam, no caso brasileiro, substitutas das prerrogativas que o 
Legislativo dos EUA possui quanto à alocação do orçamento e a realização de 
políticas paroquiais. Figueiredo e Limongi (2008) contrapõem essa transposi-
ção teórica, demonstrando que a política de liberação de emendas parlamenta-
res não segue a liberdade preconizada por uma visão distributivista e paroquial, 
mas sim se insere em grandes linhas já determinadas pelo Executivo e pelos 
relatores do orçamento no Congresso (estes, vale dizer, atuantes como dele-
gados dos partidos, pois escolhidos pelos líderes como homens de confiança e 
fidelidade à sigla).

Outra contraposição seria sobre a pertinência metodológica da avaliação do 
sistema político à luz das demandas socioeconômicas. Barry Ames (2003), 
expoente da perspectiva distributivista para o Congresso brasileiro, retoma 
caminho trilhado por Abranches, Linz, Mainwaring e Lamounier ao consubs-
tanciar suas preocupações sobre a governabilidade no Brasil, entendida como 
a eficiência dos poderes Legislativo e Executivo na elaboração de políticas 
públicas. Diante das mazelas nacionais – o quadro socioeconômico de país 
periférico, temperado ainda por corrupção, fisiologismo e clientelismo –, sua 
conclusão é pela falta de funcionamento adequado das instituições políticas.

A perspectiva de Figueiredo e Limongi não é uma contraprova a afirmar que 
o país vai bem em perspectiva socioeconômica. Antes, ao enfocar variáveis di-
retamente relacionadas à governabilidade e ao funcionamento do Legislativo, 
permite ver o quadro de forma diferente. O desenvolvimento social, a cons-
trução de uma cultura cívica republicana e outras características amplas da 
sociedade comunicam-se com o sistema político, e com o mais específico sis-
tema produtor de leis, por meio de várias mediações. A tradição de reflexão 
social brasileira é extensa, e as mazelas nacionais, como o subdesenvolvimento, 
corrupção, clientelismo, fisiologismo parecem comunicar-se com a cultura bra-
sileira, sua formação histórica, e avançar de forma talvez indistinta sobre di-
ferentes sistemas políticos (democracia, regimes de exceção, parlamentarismo 
imperial, presidencialismo em seus vários momentos, etc.).
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Os estudos de caráter institucionalista, como os de Figueiredo e Limongi, 
talvez alimentem uma esperança infundada de “redenção nacional” baseada 
em reengenharias institucionais, mas certamente a culpa disto não está na 
obra desses autores, pois não há promessas dessa natureza nas suas reflexões. 
Mostra-se mais honesto avaliar a ambição desses estudos em sua limitação 
autoimposta, qual seja, compreender variáveis específicas do funcionamento 
parlamentar, que no caso brasileiro é bastante influenciado pela sua interação 
com o Poder Executivo.

Outra contraposição importante entre a perspectiva partidária e a distribu-
tivista dá-se pela própria demarcação entre poderes Executivo e Legislativo. 
Talvez influenciados em demasia pelas ideias clássicas de Montesquieu e dos 
federalistas (Madison, Hamilton), estabeleceu-se no senso comum e em parte 
da literatura a ideia de necessária diferença entre os poderes. A perspectiva 
alimentada por Figueiredo e Limongi permite recolocar os termos da inter-
pretação ao se valer das ideias de governo e oposição, e não poderes Executivo 
e Legislativo.

Governo seria a união do Poder Executivo federal com os parlamentares de sua 
base de apoio. Diferenças entre eles podem existir, mas há um compartilha-
mento de ganhos, pois no Brasil a grande marca eleitoral se dá pela diferença 
entre governo e oposição, e não Executivo e Legislativo. Os meios de que dispõe 
o Poder Executivo para formar sua base no presidencialismo brasileiro – a dis-
tribuição de cargos e influência sobre mecanismos legislativos como o uso de 
MPs e pedidos de urgência – só podem se tornar efetivos a partir de um certo 
nível de cooperação encontrado no Legislativo. Além do mais, da forma como 
encontrado, por exemplo, em Ames (2003), o Executivo é pressuposto como 
normativamente bom (por ser portador dos interesses nacionais – o “bem 
comum”) e o Legislativo normativamente mal (por ser portador de interesse 
paroquiais). A dicotomia Executivo-Legislativo é no mínimo frágil diante da 
perspectiva de que o poder político de um país se constitui pela agregação de 
todas as forças políticas reconhecidas, e a divisão mais acertada parece ser en-
tre governo e oposição, e não Executivo e Legislativo.
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Vale dizer, retomando Linz e Mainwaring, que a grande atratividade vis-
ta pelos autores no parlamentarismo está na fragilização da diferença entre 
Executivo e Legislativo, pois a capacidade de o parlamentarismo gerar coo-
peração e superação de impasses está no fato do Executivo derivar do próprio 
Legislativo, o que é marca maior da indistinção entre os poderes. Assim, um 
presidencialismo que enfraquece as diferenças entre os dois poderes pode até 
estar traindo suas origens teóricas e talvez históricas, mas caminha no sentido 
apontado de gerar a esperada cooperação.

Uma consequência da transposição do debate dos conceitos de Poder Executivo 
e Poder Legislativo para governo e oposição ilumina outro ponto importante do 
debate, qual seja, a agenda. Ao se compreender o processo de produção de leis 
como pautado pelo enfrentamento entre governo e oposição, as matérias defen-
didas pelo Executivo e por sua base passam a constituir uma agenda comum. 
A ideia de uma agenda específica do Poder Executivo se antepor a outra agenda 
do Poder Legislativo carece da avaliação de que há relações e transações de coo-
peração usuais, intermediadas entre os poderes pelo pertencimento, em ambos 
os lados, a partidos e posições de preferências que podem ser compartilhadas 
em outras instâncias, por formação intelectual, grupos de apoio, visões de país 
e da própria política. Como apontam Figueiredo e Limongi (2001, 2008), o Exe-
cutivo não é monolítico, e sua composição, a partir de partidos, deriva e em 
certa medida molda a agenda legislativa.25 Visto de forma extrema, a ideia de 
prevalência unilateral de propostas foge à essência da ideia democrática, qual 
seja, o governo constituído por uma coletividade em que podem agir o debate 
e os freios e contrapesos. O eleitor na democracia escolhe tanto seu presidente 
quanto seus parlamentares, duas ações que produzem um governo.

Quanto à dicotomia Executivo versus Legislativo, talvez ela seja acionada ape-
nas como um discurso – uma racionalidade – com fins eleitorais, uma for-
ma de afastamento da imagem de parlamentares e do presidente de questões 

25 Na linha da discussão das agendas, Ames (2003) critica o uso de indicadores de disciplina partidária 
sob o argumento de que há não decisões e mesmo aquelas matérias que chegam ao Plenário (e assim 
podem gerar os índices de coesão e disciplina) são frutos de negociações que chegam a desfigurar as 
propostas originais. Talvez a defesa mais central contra o argumento de Ames é a própria constatação 
do papel do debate e da negociação inerente ao mundo político e à democracia.
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 inarredáveis, e impopulares, da política. Retomando a avaliação do sistema po-
lítico frente ao quadro socioeconômico, não se deve esquecer que a realidade 
impõe suas limitações, e nesse sentido o governo, submetido a impossibilida-
des, é tão ruim quanto os preços (que dão a medida da escassez e impossibili-
dade de atendimento a todas as demandas).

Numa síntese, poder-se-ia apresentar a perspectiva trazida por Figueiredo e Li-
mongi como um questionamento ao dilema brasileiro. Talvez o dilema mesmo 
não exista. Por um lado há governabilidade, dada pela fidelidade e coesão parti-
dárias que propiciam a aprovação da agenda do governo, e por outro, a realidade 
socioeconômica não seria a melhor medida de avaliação de um sistema político 
específico, qual seja, aquele produtor de normas. O sistema político, em pers-
pectiva mais ampla, comunica-se com outras variáveis, e a redenção de suas 
mazelas toca várias questões, que não apenas uma engenharia institucional.

Por fim, o dilema desconstrói-se em um ponto central. A anteposição Exe-
cutivo-Legislativo, pensada no presidencialismo como inerente, coloca-se na 
prática como anteposição entre governo e oposição. Linz e Mainwaring já 
apontavam para uma possível contradição básica do sistema presidencialista: 
presidentes com apoio parlamentar consistente enfraquecem uma das bases 
do sistema, o mecanismo de freios e contrapesos. Um sistema presidencialista 
que funcione adequadamente minimiza a contestação a um nível aceitável, e 
nesse sentido aproxima-se mais do parlamentarismo do que o esperado pelos 
iniciadores da ideia de presidencialismo.

Superada uma das premissas do conceito do presidencialismo de coalizão (vi-
são do conflito como preponderante na relação entre presidente e Congresso)26, 
uma forma mais adequada para apreciar as relações Executivo-Legislativo é a 
identificação das ações como estratégicas, vislumbrando-se cada um dos po-
deres operando ações preemptivas com vários níveis de ajuste até o resultado 
final. Esse modelo implica a existência de mecanismos de identificação dos 
sinais emitidos pelos outros poderes e a diferenciação entre ações estruturan-

26 Recordem-se as considerações feitas quanto ao emprego do termo dilema no subtítulo do artigo de 
Abranches.
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tes e ações incrementais. Essa visão está em sintonia com o pensamento de 
Arnold (1990, p. 119):

Eu argumento que as decisões congressuais dependem em parte daquilo que os 
cidadãos irão aceitar, em parte do que os líderes de coalizão propõem, em parte 
das estratégias adotadas pelos líderes de coalizão e pelos líderes da oposição e 
em parte daquilo que os próprios legisladores preferem.27

Posições vencedoras dependerão das habilidades e competências de cada par-
ticipante, uma vez que a arena é conhecida (arcabouço institucional).

A adoção de um comportamento estratégico para cada ator implica a ponde-
ração de objetivos e meios. Assim, torna-se quase romântica a ideia originária 
de presidencialismo ao propor uma radical divisão entre fazer leis em uma 
instância e executá-las. De forma lógica é de se supor que os objetivos sejam 
alcançados pelos meios menos custosos, e que essa perspectiva leve a uma 
divisão de tarefas. A divisão de temas entre Executivo e Legislativo (RICCI; 
2003, AMORIM NETO; SANTOS, 2003) é o lado empírico e a própria desca-
racterização das medidas provisórias como “ingerência” no processo legislati-
vo, pois são um meio eficiente de o conjunto de interessados alcançar um fim.

Aqui cabe explicitar a divergência de olhares sobre o Parlamento entre aqueles 
que o fazem a partir de uma perspectiva sociológica e aqueles adeptos da es-
colha racional (POLSBY; SCHICKLER, 2002). A perspectiva sociológica ajuda 
a compreender a formação do político, sua ideologia, a conformação de seu 
eleitorado e mesmo a definição dos objetivos e interesses buscados pelo parla-
mentar. A escolha racional toma o parlamentar como um decisor já formado, 
com interesses e objetivos estabelecidos a priori e, portanto, desenvolve sua 
reflexão levando em consideração os incentivos e as restrições que moldam a 
ação desse parlamentar/decisor (GREEN; SHAPIRO, 1996). Para a escolha ra-
cional, as instituições são as regras de organização e interação, no âmbito das 
quais o parlamentar/decisor buscará maximizar seus resultados. A perspectiva 

27 “I argue that congressional decisions depend partly on what citizens will allow, partly on what coalition 
leaders propose, partly on what strategies coalition leaders and opposition leaders adopt, and partly 
on what legislators themselves prefer”.
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de análise da escolha racional é aquela aqui denominada, preliminarmente e 
talvez inapropriadamente, de estratégica. Por estratégica entende-se a ação ou 
a omissão de um decisor que considera o contexto no qual está inserido de 
forma integral, analisando a decisão e suas repercussões imediatas e mediatas. 
Ainda, pondera outros cursos possíveis de ação, analisando tanto a substância 
do processo decisório quanto o próprio processo decisório em si. É um jogador 
que joga e pensa o jogo simultaneamente.

O equilíbrio entre Executivo e Legislativo é dinâmico. Há momentos de for-
talecimento de um em relação ao outro e esse movimento é oscilante. O Le-
gislativo não precisa ser ostensivo e a todo momento demonstrar sua força 
perante o Executivo. A temporalidade dessa relação, valorizada na perspectiva 
dinâmica, traz outro aspecto à baila, o da extensão temporal dos efeitos das 
ações políticas. A Constituição, como momento instituidor para a formatação 
da relação Estado-Sociedade, em sentido amplo, e do estabelecimento dos di-
reitos e deveres individuais e coletivos, carrega efeitos temporalmente exten-
sos. Concretamente, a forma do Estado em um determinado momento de sua 
existência deve-se, em medida provavelmente majoritária, a decisões tomadas 
no passado de sua promulgação constitucional, tomadas pelo Legislativo.

Análises de cunho funcionalista conduzem à interpretação literal de Poder 
Legislativo como “poder de fazer as leis”, colocando restritivamente “poder” 
no mesmo campo semântico de “competência”. De forma alguma essa foi a 
concepção (Montesquieu, federalistas) de freios e contrapesos, que apontavam 
para a noção de Poder como instância decisória primordial de uma coletividade. 
Uma forte vertente dos trabalhos que exploram o tema presidencialismo de 
coalizão é analisar a produção legislativa a partir de suas origens (iniciativa do 
Executivo ou do Legislativo), trazendo elementos como a questão da agenda, 
oculta ou não. Recuperando uma noção de Stuart Mill, o papel do Congres-
so seria o de julgar as proposições pela discussão – trial by discussion – não 
tendo tanta relevância a questão da origem28. Para Stuart Mill (1861, p. 192), 

28 Stuart Mill chegou a sugerir que as leis deveriam ser propostas por uma comissão de especialistas, 
dada a complexidade dos diversos assuntos e a impossibilidade de se terem no Parlamento experts em 
todos os assuntos.
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“democracia representativa não é um sistema no qual a comunidade governa 
si mesma, mas um sistema no qual as políticas públicas e as decisões são feitas 
subordinadas ao veredito do povo”.29 Muitos trabalhos que optam por adotar 
como medida a produção legislativa e suas origens apontam uma suposta pre-
dominância do Executivo sobre o Legislativo no Brasil. Controvérsias à parte, 
o fato é que tal constatação pode não ser tão relevante assim para a discussão 
das relações entre Executivo e Legislativo, e talvez até nem mesmo idiossin-
crática do sistema brasileiro: Huntington (1980, p. 6) indica que, nos Estados 
Unidos, país muito citado pelo fato de o presidente não ter prerrogativa cons-
titucional de iniciativa legal, 80% das leis30 têm sua origem no Poder Executivo. 
Esse autor registra a queixa de um parlamentar sobre o assunto:

O Congresso, como um senador reclamou, ‘rendeu seu lugar de direito na lide-
rança do processo de produção de leis para a Casa Branca. O Congresso não é 
mais fonte da legislação mais importante. Ele agora meramente filtra as pro-
postas legislativas do presidente, retendo algumas e permitindo relutantemente 
que outras passem. Nestes dias ninguém espera que o Congresso formule leis 
importantes.’ O presidente agora determina a agenda legislativa do Congresso 
quase tão completamente como o gabinete britânico determina a agenda legis-
lativa do Parlamento.31

Com essa compreensão, Huntington chega à conclusão de que é muito 
mais importante preservar o Congresso como instituição autônoma do que 
como instituição legislativa, perspectiva completamente em sintonia com a 
abordagem estratégica do equilíbrio dos poderes. Conforme lembra Guizot 
(2002, p. 690), “o princípio do sistema representativo é a destruição de toda 
a soberania do direito permanente, isto é, de todo o poder absoluto sobre a 

29 “representative democracy is not a system in which the community governs itself, but a system in 
which public policies and decisions are made subject to the verdict of the people”.

30 Figueiredo e Limongi (2001, p. 24) registram que “em mais de 50% de todos os países os governos 
encaminham mais de 90% dos projetos de lei”.

31 “Congress, as one senator has complained, ‘has surrendered its rightful place in the leadership in the 
lawmaking process to the White House. No longer is Congress the source of major legislation. It now 
merely filters legislative proposals from the President, straining out some and reluctantly letting others 
pass through. These days no one expects Congress to devise the important bills.’ The President now 
determines the legislative agenda of Congress almost as thoroughly as the British Cabinet sets the 
legislative agenda of Parliament”.
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terra”. O Poder Legislativo, como instituição, tem o papel de afastar o poder 
absoluto e garantir que o poder irá encontrar, em seu próprio meio, o tipo de 
oposição e de obstáculos que não lhe permitirão obter a onipotência na prá-
tica (Guizot, 2002). Curioso destacar, todavia, que os próprios parlamentares 
manifestam-se incomodados com a questão:

Mas tão importante ou mais do que isso, no entanto, é o fato de 81% dos próprios 
parlamentares brasileiros considerarem alta e muito alta a limitação imposta 
pelas medidas provisórias para o pleno exercício de suas funções legislativas 
e nada menos que 93,5% deles também classificarem como alta e muito alta a 
influência do Executivo no desempenho da instituição. (MOISÉS, 2011, p. 7)

Ora, conforme sinaliza Santos (2003), cabe exclusivamente aos parlamenta-
res alterar essa situação, pois poderiam, a qualquer tempo, aprovar proposta 
de emenda à Constituição que eliminasse de vez as MPs. Mesmo sem tal 
aprovação, tão somente a aplicação sistemática do rito regimental previsto 
– constituição de comissão especial, mista, para análise inicial das medi-
das provisórias – já ensejaria ampliação do poder decisório do Congresso32. 
Ademais, sobressai o uso das medidas provisórias, pelos parlamentares, para 
aprovação de assuntos de seu interesse, via emendas, sem o respectivo des-
gaste perante a opinião pública. Concordamos, portanto, com Moisés (2011, 
p. 12), quando esse afirma que o funcionamento do sistema político depende 
“mais do desempenho dos principais atores políticos do que de suas constri-
ções institucionais”.

Ainda sobre a oposição Legislativo-Executivo servir mais a uma racionalidade 
de comunicação com o público do que efetiva preocupação com os limites de 
atuação de cada poder, não se deve esquecer que nenhum poder se autolimita. 
As ambições do detentor de algum poder é estender suas prerrogativas o mais 
que possa, e cabe ao sistema político colocar as restrições a essa evolução. As-
sim, acusações do Legislativo sobre limitações do Executivo só seriam críveis 
se acompanhadas de ações, as quais, como dito acima, são prerrogativas já es-
tabelecidas para o Congresso, mas que não as usa até o limite de sua extensão.

32 A necessidade regimental de instalação desta comissão foi, recentemente, objeto de controvérsia dada 
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto.
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Alexandre descobre o desvão de telhado

Apesar de apresentá-lo timidamente (“a esse traço peculiar da institucionali-
dade concreta brasileira chamarei, à falta de melhor nome, ‘presidencialismo 
de coalizão’” – grifo nosso), Abranches (p. 22) reveste o conceito de pretensões 
singulares: “o Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, 
o multipartidarismo e o ‘presidencialismo imperial’, organiza o Executivo com 
base em grandes coalizões” (ABRANCHES, p. 20, grifo nosso). Ressalte-se que 
esse autor não tem total primazia nessa reivindicação de singularidade. Pode-
-se afirmar que essa reivindicação de singularidade encontrou eco na comuni-
dade acadêmica por não contradizer uma caudalosa corrente de trabalhos que 
apontam para a maior instabilidade da democracia em regimes presidencia-
listas do que em regimes parlamentaristas33. O ponto basilar desses trabalhos 
é a assunção de que a separação dos poderes definidora dos sistemas presi-
dencialistas tende a gerar uma independência mútua, nociva, com o tempo, à 
 sustentabilidade da democracia. O frágil e instável presidencialismo de coali-
zão brasileiro estaria fadado ao efêmero (ABRANCHES):

os riscos de crises institucionais cíclicas permanecem altos e praticamente ine-
vitáveis (p. 9);

a probabilidade de acumulação de conflitos em múltiplas dimensões, precaria-
mente contidos pelo pacto mais genérico de transição democrática (p. 9);

a instabilidade da coalizão pode atingir diretamente a Presidência (p. 23);

no Congresso, a polarização tende a transformar ‘coalizões secundárias’ e fac-
ções partidárias em ‘coalizões de veto’, elevando perigosamente a probabilidade 
de paralisia decisória e consequente ruptura da ordem política (p. 23).

33 Não custa lembrar o contexto em que Abranches escreveu seu artigo, quando estavam efervescentes 
as discussões quanto ao sistema a ser adotado no Brasil.
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A hipótese da paralisia decisória34, amparada na memória da experiência “fra-
cassada” da República de 1946 tornou-se um fantasma poderoso a assombrar 
estudiosos da área. Cheibub (2007, p. 60) trouxe uma grande contribuição para 
mostrar que essa entidade fantasmagórica não era tão assustadora assim: “por 
esta razão, discursos ardentes são apenas uma cortina de fumaça para cobrir 
consensos subjacentes. Nem todo resultado que parece como paralisia legis-
lativa o é”.35 Esse estudioso insiste que o arcabouço institucional do presiden-
cialismo não afasta o interesse dos atores em fazer coalizões, no que está em 
sintonia com o pensamento de Kiewiet e McCubbins (1993, p. 91), quando 
afirmam que qualquer que seja o arranjo institucional, os partidos pressiona-
rão por suas prioridades.

Elgie (2004) classifica os estudos dos sistemas presidencialistas e parlamenta-
ristas em três grandes ondas. A primeira, iniciada com o artigo de Linz (1990), 
seria caracterizada por existir apenas uma variável independente (tipo de re-
gime) e uma variável dependente (sucesso da consolidação democrática). Se-
gundo Elgie (2004), “os perigos e virtudes do parlamentarismo são intrínsecos 
às características institucionais deste sistema. É neste sentido que, para Linz, 
há, efetivamente, apenas uma variável explicativa: o tipo de regime”.36 Uma vez 
que o artigo de Abranches é anterior – publicado em 1988 – pode-se entender 
que ele antecipa essa onda ou até mesmo dialoga com ela – posto que esses 
assuntos estavam em voga na comunidade científica da área na ocasião.

A segunda onda (SHUGARTE; CAREY, 1992; MAINWARING, 1990) tem 
como característica o fato de assumir mais de uma variável explicativa (tipo 
de regime, sistema de partidos, poderes de liderança) e geralmente uma variá-

34 Przeworski et al. (1996) ressaltam que a paralisia decisória pode acontecer nos dois sistemas: no parla-
mentarismo, quando não se forma uma coalizão majoritária, no presidencialismo, quando o Legislativo 
é dominado por maioria hostil ao Executivo, mas não suficientemente grande para derrubar vetos 
presidenciais rotineiramente.

35 “hence, ardent speeches are just a smoke screen to cover an underlying consensus. Not every outcome 
that looks like legislative paralysis is so”.

36 “the perils and the virtues of parliamentarism are intrinsic to the institutional features of the 
 respective systems. This is the sense in which, for Linz, there is, in effect, just one explanatory 
 variable: regime type”.
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vel dependente diferente – governabilidade, em vez de consolidação democrá-
tica. Em certa medida, Abranches toca nesses temas, embora sem lidar com 
dados. Aliás, é oportuno dizer em defesa de Abranches que sua reivindicação 
de singularidade não é do presidencialismo de coalizão, em si, mas de uma 
combinação entre “representação proporcional, multipartidarismo e presiden-
cialismo”. Para ele, “as democracias proporcionais são todas multipartidárias e 
parlamentaristas” (ABRANCHES, p. 12). Apesar disso, o olhar que Abranches 
lança sobre a questão fica embaçado quando se recupera uma citação anterior, 
na qual o autor afirma que “as peculiaridades institucionais que compõem o 
nosso dilema político não dizem respeito ao nosso regime de representação 
[proporcional], nem ao nosso sistema partidário [multipartidarismo]; compar-
tilhamos as principais características de ambos com a maioria das democra-
cias estáveis do mundo” (ABRANCHES, p. 12, inserções nossas).

A terceira onda, para Elgie (2004), é mais caracterizada por abordagens nasci-
das de teorias gerais da Ciência Política, com metodologia rigorosa aplicada a 
um conjunto de questões mais ou menos definido: “em contraste, trabalhos da 
“terceira” onda fundam-se numa abordagem metodológica explícita, sejam os 
atores com poder de veto, teoria agente-principal, institucionalismo da escolha 
racional e/ou economia neoinstitucionalista em geral”.37 Não se encontram tra-
ços desse tipo de abordagem no trabalho de Abranches.

Cheibub (2007, p. 59) demonstrou não só que os governos de coalizão são 
frequentes em democracias presidencialistas, como também que as coali-
zões minoritárias não significam necessariamente um desastre em termos de 
sobrevivência dos regimes. Valendo-se de elementos da análise espacial das 
preferências, por exemplo, esse autor demonstra que a estabilidade dependerá 
da posição do status quo, da posição dos partidos da coalizão, da existência 
ou não de prerrogativas de iniciativa legislativa por parte do Poder Executivo. 
Resumindo suas conclusões, esse autor aponta que a maior instabilidade das 
democracias presidencialistas não é devida a falhas inerentes ao sistema, entre 

37 “by contrast, work in the ‘third’ wave is founded on a very explicit methodological approach, whether 
it is veto players, principal-agent theory, rational choice institutionalism and/or the new institutional 
economics generally”.
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as quais a configuração das relações entre Poder Executivo e Poder Legislativo, 
mas sim à sua existência em sociedades nas quais qualquer tipo de democracia 
seria instável.

A perspectiva de Cheibub, amparada na teoria espacial do voto, alimenta 
novamente a discussão sobre comportamento estratégico entre parlamentares 
e Executivo. Ao compreender que as coalizões são qualitativamente diferentes 
a depender de sua posição no espectro espacial das preferências, vê-se que as 
escolhas do que apreciar e votar são feitas a partir da previsão das reações dos 
agentes. Face à necessidade de votar, os atores não estão a todo tempo livres para 
barganhas infinitas. Se é obrigatório votar sim ou não, o controlador da agenda 
reconhece e atua baseado na necessária consideração das preferências por todos 
os atores. Assim, as propostas são cotejadas com as preferências, e muitas vezes 
não se escolhe pelo ótimo, mas pelo possível, sem nada mais em troca.

Abranches não explicita, em seu texto, a defesa do parlamentarismo, porém 
deixa diversas marcas críticas em relação ao sistema presidencialista, mor-
mente na forma que escolheu chamar de presidencialismo de coalizão. Exem-
plos dados por esse autor:

no plano macropolítico, verificam-se disparidades de comportamento, desde as 
formas mais atrasadas de clientelismo até os padrões de comportamento ideo-
logicamente estruturados. Há um claro ‘pluralismo de valores’, através do qual 
diferentes grupos associam expectativas e valorações diversas às instituições, 
produzindo avaliações acentuadamente distintas acerca da eficácia e da legiti-
midade dos instrumentos de representação e participação típicos das democra-
cias liberais (p. 6);

o desenho e o funcionamento das instituições o convalidam ou, mais grave ain-
da, procuram simplificá-lo artificialmente, determinando transbordamentos 
incontroláveis de insatisfações e frustrações, que reduzem drasticamente os li-
mites de sua legitimidade (p. 7);

este é um problema sério, que tem raízes históricas, e que requer soluções de 
curto prazo – para o período de trabalho constituinte – e de longo prazo, atra-
vés de inovações constitucionais, de responsabilidade da Assembleia Nacional 
Constituinte (p. 9);



75

a dinâmica macropolítica brasileira tem se caracterizado, historicamente, pela 
coexistência, nem sempre pacífica, de elementos institucionais que, em conjun-
to, produzem certos efeitos recorrentes e, não raro, desestabilizadores. Consti-
tuem o que se poderia classificar, com acerto, as bases de nossa tradição republi-
cana: o presidencialismo, o federalismo, o bicameralismo, o multipartidarismo 
e a representação proporcional (p. 11);

Sutil e sintomática a associação entre clientelismo e velhas práticas e o plura-
lismo de valores, que retiram a eficácia dos instrumentos representativos. Não 
tão sutil é a afirmação de que o desenho das instituições provocava transbor-
damentos incontroláveis de insatisfações. De forma bastante suave, o autor as-
socia os problemas a fatores macropolíticos do sistema brasileiro (entre eles o 
presidencialismo) e deixa nas mãos dos constituintes a busca por soluções am-
paradas em inovações constitucionais. Uma vez que o regime anterior, apesar 
de ditatorial, vestia a roupagem do presidencialismo, percebe-se que a “ino-
vação constitucional” buscaria outro sistema qualquer38. Sintomático  dessa 
característica do artigo de Abranches é o fato de ser comentado, estudado e 
debatido na arena da discussão sobre sistemas de governo.

Mapeamento do cenário político-institucional brasileiro 
a partir do conceito de  presidencialismo de coalização

O presidencialismo de coalizão busca abarcar uma realidade ampla – o sis-
tema político brasileiro. Contudo, o recorte usualmente feito pela literatura 
que discute o conceito é restrito e deixa de lado vários aspectos importantes, 
inclusive macro variáveis do sistema político nacional. Contempla-se o presi-
dencialismo, porém pouco se fala do federalismo, desprezando-se o papel de 
governadores e prefeitos na arena política nacional39. O Congresso é um meio, 
com fins e possibilidades restritos. Encarregados da tarefa de administrar o 

38 Ressalte-se que essa análise não representa o posicionamento dos autores a favor ou contra qualquer 
sistema de governo, apenas procura evidenciar os pressupostos implícitos ao artigo originador do con-
ceito de presidencialismo de coalizão.

39 Ames (2003) chama a atenção, embora de forma episódica, para esse desprezo nos estudos. Um dos 
trabalhos importantes para a caracterização do federalismo é o de Abrúcio (1998).
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complexo Estado moderno, os representantes, democraticamente eleitos, ve-
em-se às voltas com o desafio duplo de alcançar um propósito aceitável por 
todos por sua universalidade e assegurar a realização desse propósito por um 
terceiro (Poder Executivo), por meio de suas competências fiscalizatórias. Se-
gundo Copeland e Patterson (1997, p. 6), “parlamentos estão em questão; seres 
humanos inventaram apenas umas poucas rotinas para governar a si mesmos 
em paz, e governo representativo por meio de assembleias é um deles; parla-
mentos tendem a durar, e a serem reinventados se eles desaparecerem”.40

As incertezas e ambiguidades da vida institucional do Parlamento contrastam 
com a ação racional, presumida eficiente e calculada. Escolhido pelo sistema 
proporcional de lista aberta, em um contexto multipartidário, o legislador 
ocupa o espaço da arbitragem entre controvérsias de opiniões, escolhendo, 
ou procurando parecer que escolheu, as opções corretas. No quadro da vi-
são pós-moderna do mundo, entretanto, não encontra segurança para afir-
mar peremptoriamente essa melhor opção, pois se depara com “um número 
ilimitado de modelos de ordem, cada qual gerado por um conjunto relativa-
mente autônomo de práticas. A ordem não precede as práticas e, por conse-
guinte, não pode servir como medida externa de sua validade” (BAUMANN, 
2010, p. 19). Esse movimento causa o divórcio gradual entre o Parlamento e 
as forças sociais organizadas. Quando isso acontece, o Parlamento passa a ter 
uma dimensão mais significativa de porta-voz de interesses de pequenos gru-
pos. Esse quadro pode gerar um cenário desanimador, conforme previsto por 
Huntington (1980, p. 10):

insulamento fez o Congresso relutante em iniciar leis. Dispersão fez o Congres-
so inapto para agregar proposições individuais num programa legislativo coe-
rente. Serviços aos eleitores e fiscalização administrativa têm comido tempo e 
energia que os parlamentares dão aos assuntos legislativos.41

40 “parliaments are in demand; human beings have invented only a few routines to govern themselves in 
peace, and representative government through assemblies is one of them; parliaments tend to persist, 
and to be reinvented if they disappear”.

41 “insulation has made Congress unwilling to initiate laws. Dispersion has made Congress unable to 
aggregate individual bills into a coherent legislative program. Constituent service and administrative 
oversight have eaten into the time and energy which congressmen give legislative matters”.
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Essas variáveis estruturantes articulam e acionam as variáveis do processo de-
cisório legislativo. A partir de suas preferências políticas, contrastadas com as 
propostas políticas e seus possíveis efeitos, os cidadãos escolhem candidatos, 
no sistema proporcional de lista aberta, buscando identificar a posição daque-
les em relação às suas preferências e o seu compromisso com os resultados pre-
tendidos. Os candidatos, por sua vez, escolhem propostas políticas a partir de 
sua estimativa da probabilidade de que essas venham a estar entre as preferi-
das do eleitorado. Já os líderes das coalizões adotam estratégias para conseguir 
implementar suas propostas políticas, procurando antecipar os cálculos elei-
torais dos candidatos, o que, por sua vez requer uma estimativa das decisões 
dos eleitores42 (ARNOLD, 1990). O envolvimento do Poder Executivo não será 
sempre idêntico e estará fundamentalmente relacionado à política em questão.

O debate sobre o Legislativo como um entrave ao bom governo do Brasil foi 
vencido pela posição de Figueiredo e Limongi (2001, 2008 e outros) que de-
monstram que o Congresso não é impedimento à construção de uma agenda 
de governo e sua aprovação, o que se explicita na forma de governabilidade. 
Assim, a crítica ao Legislativo como gerador dos problemas nacionais deveria 
ser estendida ao menos ao sistema político como um todo caso se entenda que 
“os problemas” em questão são de cunho político. A governabilidade existe, 
embora possa ser custosa e frágil, como pressupõe a visão do presidencialismo 
de coalizão. Então, os elementos instigadores dessa crítica devem ser encon-
trados em outros elementos, como corrupção, falta de decoro, falta de identi-
dade com o interesse público. Ou seja, o cerne da questão estaria no tipo de 
representante escolhido, presumida a liberdade dos atores e a possibilidade de 
sua supressão a qualquer tempo. Em síntese, o problema seria que o sistema 
político estaria escolhendo pessoas ruins, talvez as piores.

Esse tipo de argumentação remete a discussões esotéricas, como quando se 
coloca em questão a essencialidade má ou boa da natureza humana. É, portan-
to, um tipo de resposta claramente insuficiente para a compreensão das razões 
da má imagem do Congresso perante a opinião pública, seja a de massa, seja 

42 Este parágrafo é uma tentativa de resumir a argumentação de R. D. Arnold no livro The logic of 
 congressional action.
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a especializada. Parece-nos que a raiz do problema está na ausência de uma 
concepção mais ampla do papel do Legislativo e, por decorrência, do conceito 
de divisão de poderes.

A dimensão da governabilidade está, nos arranjos institucionais políticos, 
em muitos casos em anteposição à representação plural da sociedade (dico-
tomia também posta entre sistemas eleitorais majoritários e proporcionais – 
 NICOLAU, 2004). Quanto mais diversa a opinião, mais bem representada está 
a sociedade e também menor a probabilidade e maior o custo da geração de 
consenso. A governabilidade se expressa sobretudo na administração do Es-
tado enquanto instância de provimento de serviços. Nesse sentido, o Estado 
assume a perspectiva de gerente de empreendimentos públicos, produzidores 
de ganhos coletivos.

Por outro lado, há diversas ações de representação política que fogem à pers-
pectiva do Estado gerente, como quando se regula a prevalência de valores 
culturais na sociedade, questões exclusivas da vida privada e muitas delas de 
substância simbólica. Como exemplo, podem-se citar direitos de identidade 
(gays, mulheres, negros, índios) e crenças (práticas religiosas ou laicas, aborto, 
credo religioso, células tronco). Os direitos de identidade e de crenças, embora 
sejam questões afeitas à “sociedade política”, isto é, às definições que os cida-
dãos em conjunto pretendem e precisam se posicionar, são sistematicamente 
omitidas pelo Congresso brasileiro e não são levadas em consideração nos es-
tudos sobre presidencialismo de coalizão, mais preocupados com a dimensão 
executiva da governabilidade, conforme argumentado anteriormente.

Acrescente-se a essa realidade o surgimento de outras instituições que cana-
lizam posições societais, como a imprensa, as organizações não governamen-
tais e as associações diversas, além da assomação do Poder Judiciário43. Fica 
evidente que o suposto monopólio do Legislativo sobre a representação é que-
brado por inanição. Com isso, o Legislativo abandona uma função para a qual 
ele é o poder político mais próprio, quer seja, representar a pluralidade de in-

43 Referimo-nos aqui ao que vem sendo genericamente chamado de judicialização da política.
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teresses e gerar soluções minimamente consensuadas e estáveis para naturais 
conflitos políticos e passa a ser visto como gerente (incompetente) do Estado.

Seja por sua incapacidade técnica, seja pela sua notória pluralidade e lentidão, 
seja por suas dimensões reduzidas, ou, ainda, pela própria natureza do Poder 
Executivo, o Legislativo, nesse papel de gerente, será sempre um sócio minori-
tário. Entender porque o sistema político brasileiro produz um Congresso que 
tenciona ser no máximo um gestor de segundo nível da ação estatal torna-se 
uma questão relevante de análise. Argumentar que faltam ao Congresso prer-
rogativas para aumentar sua ação no Estado brasileiro é frágil, porque o ar-
ranjo institucional atual foi criado pelo Legislativo constituinte, além de estar 
sujeito a alterações fundamentais, por meio das emendas à Constituição. Mais 
adequado é buscar a resposta para a manutenção do status quo no desejo (ou 
não desejo) do ator. A imutabilidade é interesse dos parlamentares e esse, por 
sua vez, reside em estratégias de sobrevivência política dos próprios, dentro da 
lógica de carreira política. A sociedade brasileira não paga dividendos políticos 
a quem não se alinhe ao provimento de serviços públicos, ou, em outros ter-
mos, à manutenção da governabilidade.

Em outras palavras, o espaço político brasileiro é preenchido apenas pelas ne-
cessidades materiais mais imediatas e pela quase inexistência de debates ide-
ológicos, tanto que anteponham visões de mundo diferenciadas em partidos 
quanto visões de mundo diferenciadas em instituições. A pobreza e ignorância 
histórica do “cidadão” brasileiro podem ser um bom esteio para esse modo de 
ver a política. Nesse quadro, o Legislativo no Brasil não encontra oportuni-
dade, e não atua de acordo, na importante dimensão da representação polí-
tica, o que ameaça perigosamente o equilíbrio dos poderes diante dos apelos 
de um gestor público eficiente (Executivo) atrapalhado pelas forças do atraso 
(Legislativo).

A expressão presidencialismo de coalizão ganhou vida e foi incorporada como 
chave analítica da realidade institucional brasileira, inclusive pela grande mídia, 
realçando-se esse peso negativo a um Congresso que só apoia (coalizão gover-
nista) quando ganha (barganha). O que se procurou demonstrar, no presente 
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artigo, é a necessidade de se matizar essa interpretação, ampliando os olhares 
para o contexto institucional brasileiro. O presidencialismo de coalizão gera 
consequências, por certo, mas antes de ser causa ele é o resultado de uma confi-
guração social, histórica e institucional. O que é lançado aos ombros do conceito 
é muito mais do que ele deveria carregar.
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Parlamento brasileiro e políticas públicas
Ricardo Chaves de Rezende Martins

Fábio de Barros Correia Gomes

O campo de estudo que contempla a produção legal, o comportamento legisla-
tivo e a atuação partidária no âmbito do Poder Legislativo, em relação a temas 
específicos de políticas públicas, ainda oferece muito espaço para pesquisas de 
interesse. Há diversos trabalhos que avançam nessa discussão temática, cujo 
enriquecimento se faz pelo acréscimo sucessivo de análises que consideram 
a diversidade de fatores que determinam a atuação parlamentar na definição 
dessas políticas.

Sobre o comportamento legislativo, obras de autores reconhecidos fazem ex-
celentes revisões ou sínteses das diferentes teorias. Entre eles, podem ser ci-
tados, na literatura norte-americana, Shepsle e Weingast (1995). Na literatura 
brasileira, uma das mais completas é a revisão feita por Carvalho (2003). Ou-
tra, mais recente, pode ser encontrada em Cintra e Lacombe (2007).

O estudo do comportamento legislativo vem, desde há muito, consolidando di-
mensões de análise importantes e que se encontram presentes nos estudos de-
senvolvidos. Em um ambiente ainda sistêmico-funcionalista ou  behaviorista, 
Finer (1959), ao discutir as múltiplas dimensões do papel do legislador, já des-
tacava que a análise do comportamento legislativo deveria considerar pelo 
menos quatro dimensões: o scholar, o político, o parlamentar e o membro do 
partido. Essas categorias não são muito diferentes daquelas presentes em es-
tudos mais contemporâneos, formuladas em contexto teórico distinto, tais 
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como as propostas por Fenno Júnior (1973), para as motivações da atuação 
parlamentar: reeleição ou carreira legislativa, influência dentro do Parlamento 
e realização de boa política pública. Centrado na motivação eleitoral como 
principal determinante do comportamento legislativo, Mayhew (2004) aporta 
as seguintes categorias para descrever a atividade do parlamentar: a publicida-
de, o credit claiming e a tomada de posição.

Também afirmando a reeleição como a principal meta do legislador, Arnold 
(1990), dentro da perspectiva da escolha racional, destaca que o comporta-
mento legislativo é parcialmente determinado pelas lideranças de coalizões, 
pelas expectativas em relação ao comportamento dos eleitores nas próximas 
eleições e por certo grau de liberdade de ação. A adoção dessas múltiplas di-
mensões do comportamento legislativo também se encontra na literatura bra-
sileira, como pode ser constatado, por exemplo, em Santos (1997), que trabalha 
com as categorias de impacto eleitoral, dimensão ideológica e qualidade da 
política pública produzida.

A importância da filiação partidária deve ser forçosamente considerada, ten-
do em vista o peso que os partidos políticos têm no âmbito do Poder Legis-
lativo brasileiro, inclusive nas regras de sua organização. O funcionamento 
do Poder Legislativo brasileiro está longe de se caracterizar apenas pela ação 
individual dos parlamentares. Figueiredo e Limongi (1996) demonstram que 
o comportamento parlamentar, no Brasil, apresenta um elevado grau de fideli-
dade partidária. Amorim Neto, Cox e McCubbins (2003) evidenciam que, nas 
legislaturas 1995-1999 e 1999-2003, foi muito forte a disciplina partidária nas 
votações, por parte dos parlamentares filiados aos partidos que integravam a 
coalizão de suporte ao presidente da República. Santos (2003) também cons-
tata a importância dos partidos políticos na relação entre Poder Executivo e 
Poder Legislativo.

Uma parte significativa da literatura atribui, no caso brasileiro, papel relativa-
mente modesto ou secundário ao Poder Legislativo na definição das políticas 
públicas, buscando ressaltar que, em geral, é o Poder Executivo que detém o 
poder de agenda com relação a questões fundamentais. Os dados disponíveis 
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sugerem que, de fato, a iniciativa de apresentação de normas sobre essas ques-
tões geralmente parte do Poder Executivo.

Um dos principais argumentos reside no fato de que, das proposições efetiva-
mente transformadas em lei, a quase totalidade tem origem no Poder Executi-
vo. Os estudos dão importância considerável, na análise das relações de poder 
no processo legislativo, ao número de projetos de lei aprovados. Amorim e 
Santos (2003), por exemplo, concluem que o Congresso brasileiro tem papel 
menos importante no processo legislativo porque delegaria ao Poder Execu-
tivo ampla autoridade para tomar decisões sobre políticas públicas nacionais. 
Isto se expressaria na quantidade de projetos de lei apresentados pelo presi-
dente da República e aprovados pelo Poder Legislativo, em contraste com o 
número de projetos convertidos em lei, de autoria dos próprios parlamentares.

Os estudos em Ciência Política, no Brasil, tendem a enfatizar o poder do pre-
sidente da República na definição da agenda legislativa. Recolhendo as normas 
constitucionais relativas às atribuições dos poderes da República, apontam os 
inúmeros instrumentos ou mecanismos de que o Poder Executivo dispõe para 
impor sua agenda ao Poder Legislativo: o poder de iniciativa em quase todas as 
matérias; o poder de iniciativa exclusiva em determinadas matérias; a edição 
de medidas provisórias e os reflexos de sua tramitação sobre os demais traba-
lhos legislativos; o pedido de urgência constitucional para apreciação de seus 
projetos, que também tem suas consequências sobre o conjunto das atividades 
do Congresso Nacional; e o poder de veto que, quando exercido sobre alguma 
proposição, raramente é derrubado pelo Poder Legislativo.

Destaca-se ainda que as prerrogativas legislativas do Poder Executivo e a or-
ganização institucional do próprio Poder Legislativo, conferindo significativo 
controle da pauta de votações aos presidentes das duas Casas Legislativas e aos 
líderes partidários, e a tramitação diferenciada para os projetos apresentados 
pelo presidente da República, limitam significativamente as chances de êxito 
das iniciativas individuais dos parlamentares. Abordando essa questão, encon-
tram-se trabalhos como os de Figueiredo e Limongi (1999), Pereira e Mueller 
(2000), Amorim e Santos (2003), Carvalho (2003) e Diniz e Praça (2004).
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Além dessas características, a relação entre o Poder Executivo e o Poder Le-
gislativo no Brasil recebeu leituras adicionais diferenciadas por parte de auto-
res como Mainwaring (1999) e Ames (2003). Este último não encontra razões 
para afirmar a preponderância do Poder Executivo e qualquer protagonismo 
do Poder Legislativo para a implementação de políticas públicas inovadoras 
ou renovadoras. Para Ames, o sistema político brasileiro tem excesso de veto 
players, impedindo a aprovação de legislação inovadora.

Essa visão é contraditada por vários trabalhos, dentre eles um interessante es-
tudo de caso analisado por Tavares de Almeida e Moya (1997). Discutindo as 
políticas de reforma do Estado, no tocante às privatizações, nos anos noventa, 
esses autores afirmam que, se o Congresso atuou sobre uma pauta que não foi 
por ele definida, sua atuação foi muito relevante. O arcabouço da política de 
privatização foi discutido e negociado no Legislativo. Esse poder não consti-
tuiu obstáculo a esse capítulo das reformas econômicas, portanto, à inovação.

Com relação à produção legislativa, ao perfil da agenda dos poderes públi-
cos e ao comportamento legislativo, três estudos podem ser tomados como 
exemplos. Figueiredo e Limongi (1996) evidenciam a ênfase no campo social 
da produção legal com origem no próprio Legislativo. Amorim Neto e Santos 
(2003), nesse particular, confirmam as conclusões dos primeiros. Em ambos 
os casos, aponta-se a tendência a um caráter mais universalista das iniciativas 
legislativas dos parlamentares, sem deixar de considerar a existência de certo 
“paroquialismo” associado a padrões de dominância e concentração de vota-
ção. Discutindo tais análises e reconhecendo o significado dessas conclusões, 
Carvalho (2003) afirma que também a perspectiva distributivista encontra es-
paço na explicação do comportamento legislativo no Brasil.

Dentre os trabalhos que se voltam para recortes temáticos mais específicos, 
pode ser citado o de Lemos (2001), sobre as características das escolhas dos 
parlamentares brasileiros nas áreas de educação e saúde, no período de 1988 
a 1994. A pesquisa analisa a motivação ou efeito da iniciativa parlamentar (se 
voltada para a concessão de benefícios concentrados ou difusos) e sua relação 
com filiação partidária e origem regional. Com enfoque metodológico neoins-
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titucionalista, a partir do modelo da escolha racional, Lemos demonstra que os 
parlamentares tenderam a apresentar maior número de projetos que promo-
viam benefícios difusos para toda a sociedade, não obstante também tenham 
oferecido, independentemente da sua orientação político-ideológica, propos-
tas de cunho concentrador de benefícios. Nas áreas de educação e saúde, o 
retrato do Congresso foi o de espaço difusor de benefícios e não concentrador.

Estas conclusões contrariam o senso comum e mesmo as posições defendi-
das em vários estudos. Como apontou Ricci (2003), diversos autores propug-
nam que, no caso brasileiro, a conexão eleitoral levaria a que fosse modesto 
o número de projetos, de iniciativa parlamentar, voltados para questões fun-
damentais das políticas públicas (MAINWARING; PÉREZ-LIÑÁN, 1997; 
 MAINWARING, 1999; AMES, 2003). Ricci afirma que é enganosa a posição 
de que os congressistas tendem a produzir iniciativas de cunho meramente 
paroquial ou particularista. Ao contrário, a tendência é a de oferecer propostas 
de cunho normativo mais geral e seccional e, em menor escala, mas ainda de 
modo relevante, projetos distributivos de ampla abrangência.

Outro estudo, realizado por Ricci e Lemos (2004), com idêntico enfoque meto-
dológico, examina a relação entre produção legislativa e preferências eleitorais 
na Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, no 
período de 1991 a 2003. Além de se concentrar em uma determinada arena 
(uma comissão de mérito), o estudo também discute a relação do conteúdo 
das iniciativas parlamentares com a origem socioprofissional dos deputados, 
se ligada à atividade agrícola ou não. As conclusões, similares às dos estudos 
mais recentes, apontam a tendência de iniciativas legislativas que repercutem 
interesses espalhados em todo o território nacional, confirmando as hipóteses 
de que os parlamentares, em questões setoriais, no caso a questão agrícola, 
voltam-se para temas abrangentes, sendo residuais as propostas de impacto 
extremamente localizado ou paroquialista.

Análises mais recentes vêm reforçando o papel do Poder Legislativo na defini-
ção das políticas públicas. Cruz (2009) menciona que os estudos normalmente 
se dedicam a discutir o resultado final, isto é, se determinada proposição, uma 
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vez apresentada, tornou-se lei. São escassas as pesquisas que buscam analisar, 
em detalhe, o que de fato acontece com cada uma dessas proposições durante 
sua tramitação dentro do Poder Legislativo. Seu estudo destaca que, não obs-
tante a veracidade dos dados encontrados nos trabalhos referidos, a interven-
ção do Poder Legislativo no conteúdo dos textos aprovados é expressiva. Suas 
análises consideram a quantidade de emendas oferecidas pelos parlamentares 
e de substitutivos aprovados em lugar dos textos originais dos projetos enca-
minhados pelo Poder Executivo.

Outra importante contribuição pode ser encontrada no trabalho de Diniz 
(2005), que analisa sucesso e o fracasso na aprovação de agendas governamen-
tais, com relação a outra área de política pública, a trabalhista. Em suas conclu-
sões, a autora menciona que o acompanhamento da tramitação das proposições 
demonstra que o processo decisório, pelo menos no campo da legislação social 
do trabalho, foi bem mais institucionalizado do que às vezes se assume. O Exe-
cutivo conseguiu aprovar parte de sua agenda porque articulou-se com sua base 
parlamentar de apoio. No entanto, a cooperação entre os dois poderes foi, em 
grande medida, condicionada à área temática abordada pelas propostas.

Os últimos trabalhos mencionados reforçam a perspectiva de existência de 
institucionalização do processo decisório que leva à aprovação das leis e evi-
denciam a atuação do Poder Legislativo nesse contexto, articulando-se ou 
mesmo contrapondo-se ao Poder Executivo, porém sem rompimento de equi-
líbrio da governabilidade e sem constituir obstáculo à implementação de po-
líticas inovadoras.

Mesmo em áreas de políticas públicas em que se verifica a delegação, quando 
não a abdicação, do poder decisório, como é o caso do comércio exterior, os 
estudiosos vêm afirmando a importância de reconfiguração da relação entre 
os Poderes Executivo e Legislativo, reforçando o papel deste último. É o que se 
lê, por exemplo, no trabalho de Lima e Santos (2001).

Estudos sobre a relação entre esses poderes na definição de políticas de saúde 
também apontam para uma maior diversidade nos tipos de interação. Nitão 
(1997) estudou o período de 1947 a 1964 e concluiu que as diversas políticas 
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de saúde implantadas no Brasil decorreram de propostas elaboradas por ini-
ciativa do Executivo e que o Legislativo foi incapaz de formular propostas que 
viabilizassem a construção de um arcabouço jurídico-legal universal, limitan-
do-se a realizar ajustes nas propostas do Executivo.

Como mencionado, Lemos (2001) analisou propostas em educação e saúde 
apresentadas por deputados federais e senadores no período 1988-1994 e veri-
ficou que os parlamentares apresentaram mais propostas difusas que concen-
tradoras de benefícios, contrariando perspectiva de uma atuação particulari-
zada e distributivista.

Rodrigues e Zauli (2002) avaliaram o período entre 1985 e 1998 e observa-
ram que os presidentes legislaram na área da saúde “praticamente à margem 
do Congresso,” por meio da edição de medidas provisórias, que foram pouco 
modificadas em seu conteúdo. Entretanto, sugeriram uma recuperação da ca-
pacidade “legiferante” do Congresso, pois muitas medidas provisórias foram 
reeditadas por algum tempo, mas ao final não foram convertidas em lei. Além 
disso, o Legislativo destacou-se como autor de legislação relevante para o setor 
da saúde, particularmente no nível das emendas constitucionais.

Baptista (2003, 2010) avaliou o período pós-Constituição e identificou três pe-
ríodos de elaboração de leis na saúde: o primeiro, relacionado à definição da 
base institucional do Sistema Único de Saúde (SUS) (1990-1994); o segundo, 
de expansão de políticas técnicas e específicas de saúde, seguidas de uma polí-
tica de regulação do mercado em saúde (1995-2002); o terceiro, de retorno das 
políticas específicas diretamente atreladas a um projeto do governo federal 
(2003-2006).”

Segundo Baptista (2010), no primeiro período, a autoria do Executivo e os in-
teresses macroeconômicos foram predominantes, mas o Legislativo atuou na 
negociação de relevantes leis para o SUS e destacou-se em reformas constitu-
cionais. No segundo período, destacam-se temas que reafirmam o direito à 
saúde, e o Legislativo atuou para atender interesses de corporações e de mo-
vimentos sociais. Também destacam-se as leis sobre dias comemorativos. No 
terceiro período, também voltado a demandas específicas, a autora destacou a 
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produção de leis sobre políticas de interesse do Executivo (não exclusivas da 
área da saúde), visando a redução da desigualdade. Seus dados indicaram pre-
ponderância do Executivo na aprovação de leis44, “persistindo o caráter indutor 
e concentrador desse poder na forma de relação estabelecida com o Congresso 
Nacional”. (BAPTISTA, 2003)

Godoi (2008) analisou a legislação da saúde produzida entre 1988 e 2008 (129 
leis ordinárias e 6 emendas constitucionais) e rejeitou “as teses de que os par-
lamentares tendem a produzir leis que distribuem benefícios concentrados e 
da primazia do Poder Executivo na produção de leis.” Encontrou predomínio 
do Legislativo na aprovação de leis ordinárias e também de emendas constitu-
cionais. O Executivo predominou na autoria de leis estruturantes do SUS e o 
Legislativo, na de políticas de saúde específicas ou de cunho simbólico.

Gomes, Carvalho e Reis (2009) analisaram 4.358 projetos de lei ordinária rela-
cionados à saúde que tramitaram na Câmara entre 1999 e 2006 e observaram 
que as leis resultantes de autoria do Executivo tramitaram com tempo médio 
quatro vezes mais curto que os de deputados. Também identificaram padrões 
temporais diferenciados de apresentação de PL e de sua conversão em lei, se-
gundo a autoria.

Carvalho (2008) destacou que temas relevantes para o avanço das políticas de 
saúde permanecem sem tratamento legal adequado, como é o caso do finan-
ciamento do SUS. Lucchese (2009) analisou projetos de lei ordinária apresen-
tados na Câmara dos Deputados entre 2006 e 2008, que visavam obrigar o SUS 
a realizar ações e serviços de saúde, e verificou uma tendência de fragmentação 
do ordenamento jurídico, em que grupos de pacientes com maior coesão e ca-
pacidade de organização demandavam leis para atenderem interesses específi-
cos, com implicações para a desigualdade da atenção à saúde e para a equidade 
do setor.

44 A inclusão de decretos presidenciais na amostra analisada ampliou a intensidade do domínio do 
Executivo, pois entre 1990 e 2006, 47% da produção analisada foi proveniente desse tipo de nor-
ma. Contudo, esse instrumento destina-se à regulamentação pelo Executivo de leis aprovadas pelo 
Congresso. A amostra também incluiu 160 leis e três emendas constitucionais.
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Gomes (2011) analisou a tramitação de mais de 20 mil proposições apresen-
tadas entre 1999 e 2006 e um subconjunto de projetos relacionados à saúde, 
e questionou a tese da predominância do Executivo. Observou que as taxas 
de sucesso e de dominância desse poder foram inversamente proporcionais 
à hierarquia das vias legislativas, sendo maiores na via ordinária (que produz 
leis ordinárias), intermediárias na complemetar (que produz leis complemen-
tares), e menores na constitucional (que produz emendas à Constituição). No 
caso da saúde, a produção na via constitucional foi mais expressiva que na 
complementar, quebrando o padrão geral e refletindo a “constitucionalização” 
presente nessa área. Também apresentou dados quantitativos e qualitativos 
que sugerem a existência de mais de um tipo de relação entre Executivo e Le-
gislativo na produção legislativa, incluindo a cooperação, liderança da coali-
zão, liderança do Legislativo, e impasse.

Essas informações sugerem que a predominância de um dos poderes na produ-
ção legislativa relacionada à saúde não parece ser tão facilmente caracterizada, 
pois, se de um lado o Legislativo produziu mais leis sobre saúde num período 
longo de observação, o Executivo foi autor das mais relevantes para estruturar 
o SUS. Vale destacar que apenas o Executivo tem competência constitucional 
para iniciar projetos de lei que abordem aspectos da organização administrati-
va sob sua responsabilidade, no caso, a do SUS; e que, de todo modo, seus pro-
jetos foram restringidos pelos limites e demandas previamente estabelecidos 
pela Constituição de 1988.

O caso das políticas públicas educacionais

O presente artigo é a síntese de um estudo que analisou o papel do Poder Le-
gislativo federal na definição das políticas públicas educacionais no período 
de 1995 a 2010 (MARTINS, 2011). O trabalho contemplou o comportamen-
to legislativo e suas determinações, particularmente no contexto da Câmara 
dos Deputados, no que diz respeito às definições normativas dessas políti-
cas. A Câmara foi tomada como um espaço em que se moldam tais políticas, 
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 considerando, por um lado, as normas que regulam a atividade legislativa e, 
por outro, que a intervenção legislativa dos partidos e dos parlamentares in-
dividualmente obedecem a motivações de diferentes ordens. Dessa forma, as 
variáveis explicativas incluíram tanto fatores de ordem institucional, como fa-
tores relacionados aos interesses, ideologias e vínculos sociais dos legisladores.

Adotou-se a premissa de que o comportamento legislativo se apresenta mul-
tifacetado, com dimensões que se revelam pelas três vertentes teóricas do en-
foque da escolha racional, isto é, por análises distributivistas, partidárias e 
informacionais. A análise procurou identificar evidências de manifestações 
das diversas dimensões contempladas, separada ou diferentemente, por essas 
vertentes. Isto se fez pela verificação de como se deu o processo de formulação 
normativa da política pública educacional no âmbito do Poder Legislativo bra-
sileiro, considerando as iniciativas individuais dos parlamentares, sua relação 
com as respectivas vinculações partidárias e as interações com as propostas 
originárias do Poder Executivo, dentre outros fatores. Identificou-se, desse 
modo, o tipo de comportamento predominante ou, pelo menos, as condições 
que favoreceram um ou outro tipo de comportamento.

Esta pesquisa se situa assim entre os trabalhos que procuram explorar de 
forma mais detalhada a natureza da intervenção legislativa nos projetos do 
Executivo e demonstram que a atuação do Poder Legislativo é significativa e 
relevante para o aperfeiçoamento das propostas. As análises sistemáticas da 
contribuição do Congresso Nacional nas políticas propostas pelo Executivo 
questionam as teses difundidas de que papel do Legislativo seria secundário 
ou meramente ratificador, ou ainda, com base em casos anedóticos, apenas o 
de distorcer. Esses estudos, portanto, afirmam um grau diferenciado de parti-
cipação do Poder Legislativo na formulação das políticas públicas.

No trabalho, replicaram-se, em boa medida, porém com algumas modifica-
ções, aplicações metodológicas utilizadas em outras análises, especialmente 
no que diz respeito ao exame do conteúdo das proposições apresentadas pelos 
deputados. Procurou-se, contudo, avançar, aprofundando o grau de análise, 
por meio de estudos de caso, em que se examinou o conteúdo das proposições, 
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das emendas apresentadas e dos textos finais aprovados, todo esse processo 
discutido sob o recorte da vinculação partidária dos parlamentares.

O estudo contemplou três legislaturas: 1995-1999, 1999-2003 e 2003-2007. Na 
discussão das leis e dos estudos de caso, também foi considerada a legislatura 
iniciada em 2007, até o primeiro semestre de 2010. Se o período parece longo, 
foi indispensável cumpri-lo por duas razões básicas. Em primeiro lugar, porque 
se trata de um período em que se verificaram importantes modificações na po-
lítica da educação. No seu início, foi aprovada a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, a nova lei de diretrizes e bases da educação nacional, dando ensejo, 
nos anos subsequentes, a significativa ação legislativa nessa área, em termos 
quantitativos e de diversidade temática. Em segundo lugar, da segunda para 
a terceira legislatura examinadas, houve mudança de presidente da República 
(de Fernando Henrique Cardoso para Luiz Inácio Lula da Silva), de posição dos 
partidos políticos em relação ao Poder Executivo e recomposição de alianças 
políticas de sustentação do governo. O reflexo dessa mudança nas ações legis-
lativas na área de educação, especialmente nos campos do seu financiamento e 
da sua avaliação, constitui uma das principais dimensões examinadas.

Desse modo, foi feita a análise do processo de proposição, discussão e aprova-
ção das propostas legislativas na área de educação e identificação dos fatores 
determinantes dessas iniciativas. Do lado destes (as variáveis independentes), 
foram considerados os partidos políticos a que se vinculavam os parlamenta-
res autores das proposições; a dimensão das bancadas dos partidos; a orienta-
ção político-ideológica dos partidos (direita, centro e esquerda) e a posição dos 
partidos em relação ao Poder Executivo (situação ou oposição). Nesse último 
caso, uma particularidade deve ser mencionada: as análises se restringiram ao 
PSDB e ao PT, partidos dos dois últimos presidentes da República.

Foram realizados três estudos de caso, relacionados a temas estruturantes das 
políticas educacionais e que foram objeto de intensa e importante atividade 
legislativa por iniciativa dos dois presidentes da República. Os dois primeiros 
referem-se ao financiamento da educação, analisando a história legislativa de 
duas importantes modificações ocorridas no período: o Fundo de Manutenção 
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e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(Fundef), no governo de Fernando Henrique Cardoso, e seu sucedâneo, o Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb), no governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva. Em ambos os casos, foram examinados os conteúdos dos textos originais 
das propostas de emenda à Constituição e do projeto de lei ou medida provi-
sória regulamentadores, das emendas apresentadas pelos parlamentares, dos 
textos propostos pelos relatores na Câmara e no Senado, dos textos aprovados 
e daqueles convertidos em norma jurídica, considerando os eventuais vetos 
do presidente da República. O terceiro estudo de caso contemplou a legislação 
sobre a avaliação da qualidade da educação superior. O tema foi objeto de sé-
rios debates e embates no período, no âmbito do Poder Legislativo, com claros 
e diferenciados posicionamentos dos partidos políticos da situação e da opo-
sição. No período de Fernando Henrique Cardoso, analisou-se uma medida 
provisória, sua tramitação legislativa, as emendas dos parlamentares, o texto 
do relator e o texto convertido na Lei nº 9.131, de 1995, conhecida como a lei 
que implantou o “Provão” (Exame Nacional de Cursos). No período de Luiz 
Inácio Lula da Silva, discutiu-se material legislativo similar, que resultou na 
Lei nº 10.861, de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação Superior (Sinaes).

Na discussão dos casos, foram considerados o grau e o sentido da intervenção 
do Congresso Nacional nos textos legais a ele submetidos e naqueles finalmen-
te aprovados; o volume e a natureza dos conteúdos das alterações propostas 
pelos parlamentares de acordo com os respectivos partidos políticos e a posi-
ção destes, como base aliada do Governo ou como oposição; a escolha dos rela-
tores e seu papel; o comportamento desses partidos nas votações. Finalmente, 
comparou-se, com relação aos temas, a permanência ou a modificação do posi-
cionamento dos parlamentares e dos partidos, conforme tenha se alterado sua 
relação com o Poder Executivo (situação ou oposição).

A pesquisa evidenciou que as iniciativas parlamentares voltaram-se principal-
mente para políticas gerais com custos e benefícios difusos, sobretudo aquelas 
ligadas ao financiamento e à organização da educação. Fizeram-se também 



97

presentes, mas em escala bastante reduzida, propostas com custos difusos 
para a distribuição de benefícios localizados, como a de criação de escolas 
federais. Os dados confirmaram o que outros estudos já vinham demonstran-
do, no sentido de que os parlamentares, em suas iniciativas na área da educa-
ção, estiveram mais voltados para questões amplas de política pública do que 
para a satisfação de interesses particularistas ou paroquiais. (FIGUEIREDO; 
LIMONGI, 1999; LEMOS, 2001; RICCI, 2003; RICCI; LEMOS, 2004)

A vinculação partidária também se mostrou relevante para explicar a tramita-
ção e a votação de projetos estruturantes e inovadores na política educacional, 
assim como contribuiu para compreender algumas diferenças no conteúdo 
das proposições de iniciativa dos parlamentares. Finalmente, observou-se que, 
em matérias centrais, como o financiamento da educação, por exemplo, a dis-
cussão de propostas de emenda à Constituição, necessariamente realizada em 
espaços institucionais específicos, isto é, as comissões especiais, foi preponde-
rantemente conduzida por um núcleo básico de parlamentares que também 
integrava, em cada época, a comissão permanente de Educação e Cultura.

Os dados analisados evidenciaram intervenção significativa do Poder Legis-
lativo na definição das políticas públicas educacionais, ainda que a iniciativa 
das proposições tenha tido origem, em grande parte, no Poder Executivo. 
Verificou-se que a iniciativa em si não pode ser tomada como representativa 
de todo o processo legislativo e do resultado que se transforma em norma 
jurídica. O grau de intervenção do Poder Legislativo na revisão de propos-
tas de emenda constitucional, projetos e medidas provisórias editadas pelo 
presidente da República, por exemplo, foi bastante elevado. Este trabalho de-
monstrou que, mesmo não tendo exercido papel originário de concepção das 
políticas públicas inovadoras, o Poder Legislativo interveio significativamen-
te na sua definição última, por meio dos mecanismos de emendamento e ne-
gociação. De modo recorrente, o conteúdo final das emendas constitucionais 
e das leis examinadas neste estudo, foi substancialmente distinto dos proje-
tos originalmente encaminhados. O Congresso brasileiro não foi obstáculo 
à inovação em políticas educacionais estruturantes, mas agente colaborativo 
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e participativo. Por outro lado, mostrou-se resistente à restrição de direitos 
sociais, na área educacional, assegurados na Constituição de 1988.

Observou-se que a quantidade de projetos apresentados pelos parlamentares 
foi expressiva, mesmo sabendo que a quase totalidade dessas proposições ter-
mina seu curso no arquivo. Ao longo do tempo, o número de projetos sobre 
matéria educacional cresceu na mesma proporção em que se elevou o número 
total de proposições desse tipo apresentadas à Câmara dos Deputados. Uma 
parcela considerável (43%) de deputados que exerceram, no todo ou em parte, 
mandatos de 1995 a 2007, apresentou pelo menos um projeto de lei relacionado 
à educação. Esta é uma constatação relevante, considerando que se trata de 
um campo ou área em um vasto elenco de possibilidades de políticas públicas.

Os dados levantados mostraram assim que as políticas públicas educacionais 
constituem área de significativo interesse legislativo para os deputados. A 
proporção de proposições sobre o tema, entre 7% e 9% no conjunto de inicia-
tivas parlamentares de cada legislatura, no período considerado, assinala o 
apelo social das questões educacionais e que a iniciativa legislativa individu-
al nesse campo, embora com reduzidas chances de se transformar em norma 
jurídica, contribui para a formação de uma imagem positiva dos parlamen-
tares junto ao público. A existência desses projetos, portanto, tem cumprido 
papel determinado no ambiente da política parlamentar. Essa constatação 
é verdadeira para partidos com bancadas grandes ou reduzidas e permane-
ceu válida se o partido se encontrava na situação ou oposição ao Poder Exe-
cutivo. Já quando se considera a dimensão político-ideológica, observou-se 
maior presença de iniciativas na área educacional entre os partidos de es-
querda. Também quando se analisou o conteúdo específico de propostas de 
emenda à Constituição, na área de financiamento, revelou-se distinção entre 
os partidos de centro e de esquerda, de um lado e os de direita, de outro. Os 
primeiros voltaram-se mais para a educação básica pública e os de direita, 
para o financiamento privado da educação.

Ainda com relação a esses grandes temas, o comportamento legislativo dos 
deputados, na apresentação de iniciativas, não parece ter se diferenciado subs-
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tantivamente, no âmbito do PSDB e do PT, conforme eles tenham trocado 
de posição em relação ao Poder Executivo. Examinando, contudo, o tema do 
financiamento da educação, os dados encontrados sugeriram a existência de 
alguma relação entre a posição do partido, como situação ou oposição, e o 
subgrupo temático dos projetos apresentados pelos parlamentares. De fato, 
quando o partido estava ocupando o Poder Executivo, verificou-se tendência à 
apresentação de maior proporção de projetos voltados para as políticas gerais 
de financiamento. Quando o partido se encontrava na oposição, o percentual 
dos projetos concernentes a políticas/instrumentos de atendimento a públicos 
específicos ou indivíduos foi preponderante. Essas iniciativas têm, em geral, 
maior impacto direto junto às pessoas, isto é, aos eleitores, conferindo maior 
visibilidade aos parlamentares. No caso das propostas de emenda à Constitui-
ção, constatou-se que, quando na situação, os dois partidos políticos tenderam 
a revelar vontade legislativa de intervenção em questão crucial das políticas 
educacionais, o seu financiamento. Quando na oposição, elevou-se a partici-
pação de iniciativas voltadas para normas gerais de organização da educação, 
relacionadas à afirmação de direitos difusos da cidadania e obrigações genéri-
cas do poder público. Isto, de certo modo, contraria uma expectativa de que os 
partidos, uma vez no governo, deixariam ao Poder Executivo a incumbência de 
definir as políticas mais estruturantes, como a do financiamento da educação.

Estudando as leis educacionais aprovadas de 1995 a junho de 2010, consta-
tou-se que elas sofreram, durante a tramitação de seus projetos, intervenção 
significativa do Congresso Nacional. A sua distribuição temática não variou 
muito do período de governo de Fernando Henrique Cardoso para o de Luiz 
Inácio Lula da Silva. Os dados indicaram que, durante todo o período, a agen-
da legislativa na área educacional foi repartida entre os dois poderes e que as 
propostas do presidente da República foram amplamente discutidas, nego-
ciadas e modificadas no âmbito do Congresso Nacional. Observou-se que o 
fato de os presidentes recorrerem à utilização das medidas provisórias, em-
bora impactando o tempo de tramitação das matérias de seu interesse, não 
significou que eles tenham conseguido fazer aprovar suas propostas como 
originalmente apresentadas.
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O exame genérico de todas as leis aprovadas no período e os estudos de caso 
realizados, aprofundando dois campos estratégicos das políticas públicas edu-
cacionais (o financiamento da educação e a avaliação da educação superior), 
evidenciaram que, longe de representar modificações de superfície ou simples 
ajustes sem maiores repercussões, as alterações realizadas no âmbito do Poder 
Legislativo configuraram uma decisiva atuação desse poder na formulação le-
gal dessas políticas.

Governos diferentes, com suporte parlamentar diverso, promoveram mudan-
ça radical nos mecanismos de financiamento da educação pública, implantan-
do procedimentos redistributivos de recursos e envolvendo o conjunto das três 
esferas da federação brasileira. Essas iniciativas constituíram inovação nas po-
líticas públicas educacionais, estabelecendo um novo padrão de financiamen-
to. Sua discussão e aprovação no Congresso Nacional revelaram uma atuação 
relevante do Poder Legislativo na definição de seus contornos legais.

Nos dois casos analisados (Fundef e Fundeb), o Poder Executivo viu o Poder 
Legislativo aprovar o conteúdo central de suas propostas de emenda à Cons-
tituição, mas com diferenças. No caso do Fundef, os dispositivos específicos 
foram aprovados praticamente como enviados ao Congresso, mas à custa da 
renúncia, por parte do Executivo, de uma série de reformas simultaneamente 
propostas para a educação superior e para a educação infantil. A base de apoio 
do presidente da República alterou significativamente a PEC em outros assun-
tos que não especificamente o do Fundef, mas sem a participação relevante do 
partido do presidente, o PSDB.

No caso do Fundeb, a proposta de emenda constitucional se referia exclusiva-
mente a ele. E foi amplamente modificada, com intensa atuação dos partidos de 
apoio ao presidente, especialmente o próprio PT, que conta com uma expres-
siva bancada ligada aos interesses da educação pública. Além disso, decorridos 
dez anos de vigência do Fundef, certamente haviam amadurecido as posições 
dos governos dos entes federados e das entidades educacionais da sociedade 
civil com relação a esse modelo de financiamento da educação pública. Assim, 
se o Fundef propriamente dito quase não precisou ser negociado, o Fundeb 
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foi objeto de ampla negociação entre o Legislativo e o Executivo, tendo sido 
este último levado a concordar com mudanças importantes propostas pelos 
parlamentares, como a inclusão das creches e os valores da complementação 
da União, entre outras. Se a postura inicial era de fazer aprovar uma legislação 
que progressivamente desobrigasse a União de responsabilidades com relação 
à educação básica, o resultado final apontou na direção contrária. O único 
lance, nesse embate, em que o Legislativo não se impôs ao Executivo foi o refe-
rente à proposta para dedução integral dos recursos do Fundeb para o cálculo 
da receita líquida real dos entes federados.

A análise do caso da legislação relativa à avaliação da educação superior evi-
denciou um processo diferente do observado nos estudos de caso anteriores. 
As conclusões a que se chegou, contudo, foram semelhantes. A tramitação e 
as modificações introduzidas pelo Poder Legislativo situaram-no como espaço 
de negociação e de reformulação de projetos. Evidenciaram sua competência 
em gerar novos textos consistentes, especialmente com relação à aprovação 
do Sinaes, nesse caso em cooperação com a mudança de orientação com rela-
ção à matéria no próprio Poder Executivo. Contradizendo posições de que o 
Poder Legislativo tenderia a distorcer ou gerar inconsistências nos diplomas 
legislativos, parece ter ficado clara a possibilidade de produção, no âmbito do 
Congresso Nacional, de textos legais que equilibram os diversos interesses 
dos segmentos envolvidos. No caso do Sinaes, observou-se também a reação 
contrária do Poder Legislativo em delegar ao Poder Executivo poderes quase 
indiscriminados para fixar as normas de política pública em matéria de ava-
liação da educação superior. Afirmou-se assim a tendência de prever, em lei, 
as normas gerais das políticas públicas, tornando-as mais estáveis e menos 
suscetíveis de alterações bruscas pela simples vontade dos governantes. No-
vamente constatou-se que o Congresso Nacional não constituiu obstáculo à 
implantação de políticas públicas inovadoras, mas atuou colaborativamente 
com o Poder Executivo.

Nas votações, confirmando os estudos de Figueiredo e Limongi (1996), os par-
tidos foram disciplinados e coerentes com seu posicionamento na relação com 
o Poder Executivo. Houve, porém, um intenso processo de negociação entre os 
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partidos e entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, revelado pelo exame 
de toda a tramitação das proposições consideradas.

Embora estudos de casos singulares não permitam generalizações, as conclu-
sões das análises realizadas podem iluminar ou enriquecer as abordagens que 
aferem o poder de agenda na definição das políticas públicas pela quantidade 
de proposições aprovadas de acordo com a iniciativa ou o poder de origem. É 
fato, no Brasil, que a ampla maioria das leis deriva de propostas apresentadas 
pelo Poder Executivo. Nos três estudos de caso em questão, todas as proposi-
ções foram apresentadas por esse poder. No entanto, a ação transformadora do 
Congresso foi significativa em todos os projetos, ressaltando duas importan-
tíssimas inversões de política, uma para cada período de governo. Alterou-se 
o projeto abrangente de reforma educacional do governo Fernando Henrique 
Cardoso, ficando as mudanças praticamente restritas ao Fundef e a modifica-
ções indispensáveis à sua implantação, como a definição das responsabilidades 
prioritárias das instâncias da federação. No caso do governo Luiz Inácio Lula 
da Silva, inverteu-se a direção da proposta de participação da União no finan-
ciamento da educação básica: de progressiva desobrigação para envolvimento 
contínuo e proporcional ao longo de todo o tempo de vigência do Fundeb.

Os resultados encontrados evidenciam que o Congresso Nacional, em uma 
questão central de políticas públicas educacionais, atuou decisivamente para 
implantar importante inovação na forma de financiamento da educação pú-
blica. As modificações introduzidas pelos parlamentares nas propostas apre-
ciadas resultaram em textos legais consistentes. Estas constatações se con-
trapõem a posições, como a de Ames (2003), de que o Poder Legislativo, com 
excesso de veto players, seria avesso a mudanças significativas nas políticas 
públicas e que os múltiplos interesses dos parlamentares, de caráter paroquia-
lista, resultariam em diplomas legislativos poucos consistentes.

Obtiveram-se conclusões similares às formuladas por Diniz (2005) no sentido 
de que o Poder Executivo e o Poder Legislativo atuaram colaborativamente, 
havendo concessões do primeiro e significativa intervenção do segundo, sem 
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prejuízo da “governabilidade” e da introdução das mudanças mais relevantes 
apresentadas nas propostas apreciadas e aprovadas.

A conclusão mais importante é a de que, nas questões mais estruturantes de 
políticas públicas educacionais, normalmente submetidas ao Congresso Na-
cional pelo presidente da República, a intervenção do Poder Legislativo foi 
expressiva, levando inclusive à aprovação de textos, em certos casos, com 
orientação diversa daquela originalmente pretendida pelo Poder Executivo. Os 
textos resultantes não expressaram um amontoado de emendas particularis-
tas, mas refletiram uma ampla negociação em torno de linhas consensuais de 
política. Revelaram também que a alternância de partidos políticos no Poder 
Executivo não tem determinado ruptura nessas políticas, mas continuidade 
com aperfeiçoamento ou ampliação de abrangência.

Finalmente, constatou-se que a posição das bancadas nas votações relativas a 
questões estruturantes da educação nacional se alterou, ao longo do tempo, 
em função de sua relação com o Poder Executivo (situação ou oposição). Isto 
se deu em benefício da continuidade e estabilidade das políticas públicas de 
financiamento da educação e de avaliação da educação superior. De fato, os 
estudos de caso revelaram que o PT, uma vez na situação, assumiu propostas le-
gislativas que integraram disposições sobre as quais havia se pronunciado con-
trariariamente enquanto partido de oposição. Já o PSDB, provavelmente nelas 
reconhecendo alguma continuidade nas propostas aprovadas enquanto partido 
da situação, votou favoravelmente às proposições nos dois períodos de governo.

Enfim, dialogando com outros estudos relativos ao tema, resta dizer que es-
tas conclusões reforçam os trabalhos que indicam a relevância da atuação do 
Poder Legislativo na definição das políticas públicas (CRUZ, 2009; e DINIZ, 
2005); enriquecem as análises sobre o eventual controle do Poder Legislati-
vo pelo Poder Executivo (PEREIRA; MUELLER, 2000) ou o poder de agenda 
do presidente da República (AMORIM NETO; SANTOS, 2003); reforçam o 
 posicionamento universalista do Poder Legislativo nas grandes questões de 
políticas públicas (LEMOS, 2001); confirmam a disciplina partidária nas vota-
ções (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1996; AMORIM NETO; COX;  MCCUBBINS, 
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2003); evidenciam a atuação colaborativa e assertiva do Poder Legislativo com 
o Poder Executivo, sem prejuízo da governabilidade (DINIZ, 2005); e contradi-
zem, como já havia apontado Ricci (2003), as posições que afirmam ser o Poder 
Legislativo espaço impeditivo de implantação de políticas inovadoras e de que 
suas intervenções resultariam em proposições marcadas pelo predomínio de 
interesses particularistas (MAINWARING, 1999; AMES, 2003).

O caso do financiamento da saúde pública

Essa seção sumariza o contexto da implantação do SUS, destacando a trami-
tação das principais proposições legislativas sobre o financiamento da saúde, 
debatidas no Congresso Nacional e que resultaram: no texto constitucional; 
na Lei Orgânica da Saúde; nas normas envolvendo a Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira (CPMF); na Emenda Constitucional nº 29, de 
2000, e, com maior ênfase, na Lei Complementar nº 141, que a regulamentou 
no início de 2012. Finalmente, são apresentadas considerações sobre o caso.

A implantação do SUS e seu financiamento

Antes de 1988, a assistência médico-hospitalar prestada à parcela da popula-
ção então denominada de “indigente” era realizada por alguns municípios e 
estados e, principalmente, por instituições de caráter filantrópico, de modo 
que grande parte da demanda por assistência era reprimida ou possuía caráter 
de caridade, e não de direito. Os serviços de saúde destinados aos trabalhado-
res inseridos na economia formal e seus dependentes eram de competência 
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), 
que promovia uma política baseada na ampliação da oferta não articulada de 
serviços contratados na rede privada, gerando ineficiências. Ao Ministério da 
Saúde cabia promover ações de proteção geral da sociedade, como o combate 
às epidemias e endemias.
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A Constituição de 1988 alterou radicalmente a política de saúde no Brasil. 
Fleury (2009) inclui a “constitucionalização” entre os movimentos que carac-
terizaram a Reforma Sanitária brasileira. A observação dos textos constitu-
cionais que o país já adotou indica uma evolução, desde a completa ausência 
de menção da organização de serviços públicos de saúde, até o envolvimento 
amplo do Estado na definição da política de saúde e da prestação de serviços. 
Nesse processo, conquistas sociais de Constituições anteriores foram sendo 
mantidas e outras incorporadas, “passando pelo Estado promotor do desenvol-
vimento e garantidor de direitos trabalhistas e da reprodução da força de tra-
balho, até chegar ao Estado provedor, benfeitor e garantidor de direitos sociais, 
não apenas vinculados à condição de trabalhador, mas à condição de cidadão”. 
(GOMES, 2008)

Contudo, a progressividade na incorporação de direitos sociais observada nas 
Constituições brasileiras não indica, necessariamente, que as mudanças foram 
incrementais – como sugerido por Falleti (2010), para o caso da saúde –, pois 
apesar das semelhanças em algumas expressões e dispositivos constitucionais, 
a Constituição de 1988 provocou uma alteração estruturante no sistema de 
saúde, por meio da criação do SUS. Fleury (2009) destacou que a Constituição 
“representou uma ruptura com o modelo tanto de Estado, quanto de cidadania 
anteriores, em resposta à mobilização social que a antecedeu”.

Rodriguez Neto (2003) revisou o processo histórico de elaboração dos dispo-
sitivos relacionados à saúde na Constituinte de 1987-1988 e salientou o papel 
do Legislativo na discussão dos problemas do setor, destacando que a partir 
da realização do 1º Simpósio Nacional de Política de Saúde promovido pela 
Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, ainda em 1979, sob assessoria 
do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), a proposta que originaria o 
SUS foi colocada para o debate público. Em 1986, por ocasião da realização da 
8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), foram traçadas estratégias pelo movi-
mento sanitário, que propiciaram unidade das propostas que seriam defendidas 
na Constituinte. Nesta, as disputas em torno da definição do sistema de saúde 
revelaram profundas divergências na sociedade a respeito do papel dos setores 
público e privado na conformação do novo sistema de saúde, numa época em 
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que era dominante a tendência para uma redução do papel dos estados nas 
políticas sociais.

Na Constituinte, o segmento do projeto de Constituição elaborado pela Co-
missão Afonso Arinos “sequer foi considerado”, uma vez que não contemplava 
as contribuições da 8ª CNS (RODRIGUEZ NETO, 2003). As propostas sobre 
saúde foram debatidas pela Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Am-
biente (que não chegou a consenso sobre o financiamento) e pela Comissão 
da Ordem Social. Nesta ocorreu maior polarização, pois havia mais membros 
apoiando o setor privado. Foi introduzida a ideia da seguridade social, por in-
fluência do Ministério da Previdência Social. O argumento relacionou-se à 
obtenção de tratamento diferenciado para o financiamento da seguridade, o 
que não ocorreria se fosse dado um tratamento em separado para a obtenção 
de recursos para a previdência, saúde e assistência social. Descartou-se a ideia 
de fundos específicos, como reivindicado pela saúde, bem como percentuais 
orçamentários para setores específicos. (RODRIGUEZ NETO, 2003)

Em seguida, a Comissão de Sistematização (que elaboraria o projeto da Consti-
tuição) permitiu a apresentação de emendas populares (exigiam-se pelo menos 
30 mil assinaturas). A Plenária das Entidades de Saúde foi organizada para esse 
fim e foram coletadas menos de 60 mil, enquanto a emenda sobre a reforma 
agrária obteve mais de três milhões e a do ensino público, mais de um milhão 
de assinaturas. Segundo Rodriguez Neto (2003):

(...) as dificuldades enfrentadas na coleta de assinaturas evidenciou o quanto o 
movimento estava distante das entidades realmente populares, de base, na sua 
prática cotidiana (...) Isso evidenciou ainda mais a necessidade de o movimento 
da saúde, da Reforma Sanitária, buscar seus verdadeiros aliados especialmente 
os que estão fora das academias e das corporações.

O ministro da Saúde defendeu o projeto do SUS e o da Previdência chegou a 
apresentar proposta para a seguridade em que a saúde aparecia em apenas um 
artigo e o SUS era omitido. No Plenário da Constituinte, a polarização cresceu 
nas dimensões: interesse público e privado, trabalho e capital, estatização e 
liberalismo (RODRIGUEZ NETO, 2003). O combate à estatização uniu os se-
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tores hospitalar privado, da medicina de grupo, das cooperativas médicas e o 
setor liberal da medicina.

O processo da Constituinte resultou em solução de consenso, incluindo uma 
maior ação estatal (com a criação do SUS), mas também permitindo a atuação 
do setor privado. Rodriguez Neto (2003) destacou que “o que se instituiu foi 
um sistema único público paralelo a um sistema privado, o qual poderá par-
ticipar do primeiro mediante contrato de direito público e submetido às suas 
normas e diretrizes”. Indicou que a inclusão de dispositivos sobre a política 
de saúde na Constituição de 1988, ou seja, a aposta na “via do parlamento” 
para encaminhar as demandas do movimento da Reforma Sanitária, “foi uma 
das estratégias mais bem-sucedidas”. A essência da proposta do movimento 
sanitário foi mantida e “o aspecto mais polêmico, além do referente ao deta-
lhamento e à participação do setor privado, foi o relativo ao financiamento, 
evidenciando seu insuficiente tratamento técnico anterior”. (RODRIGUEZ 
NETO, 2003)

A Constituição de 1988 terminou por estabelecer que a saúde é direito de to-
dos e dever do Estado, prevendo também o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O SUS foi insti-
tuído como uma rede de ações e serviços regionalizada, hierarquizada e orga-
nizada de acordo com as seguintes diretrizes: da descentralização, com dire-
ção única em cada esfera de governo; do atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e da 
participação da comunidade (art. 198). A Constituição também reconheceu o 
papel preponderante dos municípios na prestação dos serviços, a complemen-
taridade do setor privado e a responsabilidade de todos os entes federados no 
financiamento do sistema.

É comum a percepção de que os constituintes não previram as fontes dos re-
cursos para implantar as políticas sociais, mas no caso da saúde, ainda que 
não tenha sido possível solução duradoura, o art. 55 do Ato das Disposições 
Transitórias estabeleceu que um mínimo de 30% do orçamento da segurida-
de social, excluído o seguro-desemprego, seriam destinados ao setor de saúde 
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até a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Segundo Carvalho 
(2008), desde 1989, essas leis mantiveram a definição dos 30% dos recursos 
da seguridade para a saúde, mas em 1994 o presidente Itamar Franco vetou 
este dispositivo. Caso tivesse sido adotado como solução permanente, o nível 
federal disporia hoje de pouco mais que o dobro do orçamento (CARVALHO, 
2008; JORGE, 2010).

Apesar da constitucionalização da saúde, persistia a “necessidade de mecanis-
mos legais que assegurem pisos de gastos necessários à saúde, seja por via de 
percentuais mínimos, seja pela vinculação interna de elementos da receita da 
seguridade social à saúde” (...) “tudo terá que ser conquistado através da legis-
lação complementar” (RODRIGUEZ NETO, 2003).

A implantação do SUS requeria, assim, a produção de legislação regulamenta-
dora, o que se efetivou por meio das Leis nº 8.080 e nº 8.142, ambas de 1990, e 
que compõem a denominada “Lei Orgânica da Saúde”. Ambas foram iniciadas 
pelo Executivo, e não poderia ser diferente, visto que a competência para ini-
ciar proposições que abordem a estruturação das atividades sob a responsa-
bilidade desse poder lhe é constitucionalmente reservada. Assumir que teria 
ocorrido uma liderança do Executivo apenas em função da autoria também 
não seria adequado, pois segundo o art. 59 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, o Executivo deveria encaminhar os projetos de lei relati-
vos à organização da seguridade social no prazo máximo de seis meses, mas o 
presidente José Sarney enviou o da saúde após quase dez meses. Foi necessária 
a realização de outro Simpósio Nacional de Saúde na Câmara dos Deputados 
em 1989, a fim de pressionar o Executivo a elaborar o projeto da Lei Orgânica 
da Saúde. (RODRIGUEZ NETO, 2003)

O Projeto de Lei Ordinária nº 3.110 foi apresentado na Câmara dos Deputados 
em 1º de agosto de 1989 e tramitou no Congresso por pouco mais de um ano, 
sem regime de urgência. A Lei nº 8.080 foi sancionada em 19 de setembro 
de 1990 pelo presidente Collor de Mello, com 26 vetos parciais (Mensagem 
nº 680/1990), os quais foram mantidos em abril de 1991. Os vetos incidiram 
sobre artigos abordando os conselhos e conferências de saúde (pois foram ori-
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ginados de emenda do Legislativo e, como afetam a estrutura do Executivo, 
deveriam ter sido previstos por este), carreira do SUS e financiamento da saú-
de. Nova mobilização junto ao Executivo fez com que este apresentasse novo 
projeto (PL nº 5995/1990) em 12 de dezembro de 1990, abordando apenas a 
questão da participação social e a transferência de recursos no SUS, resultan-
do na Lei nº 8.142, sancionada em 28 de dezembro de 1990, em apenas 16 dias 
(seis deles correspondendo à tramitação nas duas Casas). As resistências para 
a aprovação dessas leis e os vetos presidenciais em temas como financiamento, 
recursos humanos e participação social, são indicativos das tensões que per-
sistiram após a Constituinte.

Após a produção da Lei Orgânica, prevaleceu a via infralegal, por meio de 
numerosas portarias ministeriais (para onde se deslocou também o foco da so-
ciedade organizada), que estabeleceram “obrigações” aos entes federados para 
o recebimento de recursos, que até poderiam ser questionáveis em relação ao 
que foi delegado em lei, mas que persistiram sem a devida fiscalização da parte 
do Legislativo. Por exemplo, planos e relatórios de gestão, que deveriam ser 
exigidos de todos os gestores do SUS, segundo a Lei nº 8.142, de 1990, em geral 
têm recebido tratamento burocrático, deixando de contribuir para o planeja-
mento coerente das atividades do sistema.

As principais definições para a implantação do SUS focalizaram a descentrali-
zação da gestão do setor e ocorreram por meio de Normas Operacionais Bási-
cas (NOBs), efetivadas por meio de portarias do Executivo (que a rigor não po-
deriam criar novas obrigações para outros entes federados, que contrariassem 
o que estava previsto em lei). Segundo Rodriguez Neto (2003), a implantação do 
SUS foi realizada de modo a prejudicar “o planejamento ascendente, os planos 
de saúde e a descentralização com direção única em cada esfera de governo”, 
provocando o afastamento do SUS do princípio da integralidade da atenção à 
saúde. Em 2002, o Ministério da Saúde possuía mais de sessenta maneiras de 
repassar recursos. Os recursos tornaram-se “carimbados” pelo nível central, 
prejudicando o planejamento e a ação dos conselhos de saúde.

A indefinição sobre um montante estável para o financiamento do setor saúde 
resultou em crise a partir da década de 1990. Então, a CPMF foi criada após 



Legislativo Pós-1988: Reflexões e Perspectivas

demandas do ministro Adib Jatene por mais recursos para a saúde. Foi inspira-
da no Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), instituído 
pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de 1993, com alíquota de 0,25% 
sobre as movimentações financeiras e incidência até dezembro de 1994; a qual 
permitiu alocação de recursos em programas de educação e habitação popular, 
mas não de saúde.

A CPMF foi criada pela Emenda Constitucional nº 12, de 15 de agosto de 1996, 
que incluiu o art. 74 nas disposições transitórias, permitindo à União “insti-
tuir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores 
e de créditos e direitos de natureza financeira.” A alíquota de contribuição 
não poderia exceder a 0,25%; com o produto da arrecadação a ser “destinado 
integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e 
serviços de saúde”. Também havia previsão de que não poderia ser cobrada 
por prazo superior a dois anos. A regulamentação ocorreu por meio da Lei 
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996. Essa matéria foi alterada por mais oito leis 
e três medidas provisórias (até 2007) e, principalmente, por mais três Emendas 
Constitucionais (21/1999, 37/2002, e 42/2003), que prorrogaram sua duração 
ou modificaram sua alíquota.

Essas alterações constitucionais no Ato das Disposições Transitórias bem de-
monstram o caráter temporário das soluções. Tal transitoriedade teria con-
tinuado caso a oposição, com apoio de parte da base governista do Senado 
Federal não tivesse derrubado a CPMF em 2007. A votação por artigos da 
proposta de emenda à Constituição (PEC), que tentava nova prorrogação da 
CPMF, provavelmente permitiu “salvar” o conteúdo restante, que tratava nada 
menos que da Desvinculação de Receitas da União (DRU), outro dispositivo de 
grande interesse orçamentário do Executivo.

As normas relacionadas à CPMF terminaram por promover a elevação dos 
recursos disponíveis ao Executivo, sem uma preocupação efetiva em ampliar o 
financiamento da saúde. Na prática, apesar de a saúde ter sido utilizada como 
justificativa para a criação e manutenção dessa contribuição, a situação de 
insuficiência permaneceu inalterada. Segundo Carvalho (2008), a CPMF “já 
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chegava à saúde mordida em 20%” pela DRU, o que foi complementado pelo 
decréscimo de outras fontes (principalmente a Contribuição para Financia-
mento da Seguridade Social – Cofins – e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSSL). Persistia, assim, o subfinanciamento da saúde.

Outras soluções para o problema do financiamento continuaram a ser apresen-
tadas por parlamentares. Destacou-se a PEC nº 169, de autoria dos deputados 
Waldir Pires (PSDB/BA) e Eduardo Jorge (PT/SP), apresentada em 7 de julho 
de 1993, que pretendia uma garantia de aplicação na saúde pela União de no 
mínimo 30% dos recursos da seguridade social provenientes das contribuições 
sociais e de 10% da receita resultante dos impostos. Para os estados e municí-
pios, o mínimo seria de 10% da receita dos impostos. A justificação da propos-
ta foi breve e não mencionou montantes, nem a evolução dos recursos.45 Até 
1999, nenhuma providência foi tomada para que a proposição fosse votada em 
plenário. Nesse período, a opção foi pela produção de normas sobre a CPMF.

Outra PEC que tramitava em paralelo, a PEC nº 82, apresentada em 27 de abril de 
1995, pelo deputado Carlos Mosconi (PSDB/MG), destinava à saúde todos os re-
cursos das contribuições dos empregadores sobre o faturamento e o lucro. Em 31 
de agosto de 1999, já numa nova legislatura, a presidência da Câmara determinou 
a apensação da PEC nº 82/1995, à PEC nº 169/1993. O deputado Ursicino Queiroz 
(PFL/BA) foi nomeado relator, agrupando as propostas na PEC nº 82-A. Em 10 
de novembro, a proposta foi aprovada e encaminhada ao Senado. Naquela Casa, 
a proposição (denominada de PEC nº 86/1999) foi relatada pelo senador Antônio 
Carlos Valadares (PSB/SE), com o voto pela aprovação da matéria. Nessa fase fi-
nal, a tramitação foi consensual e a Emenda  Constitucional nº 29 foi promulgada 
em 13 de setembro de 2000. Ressalte-se que a aceleração da fase final da tramita-
ção contou com o apoio do então ministro da Saúde, José Serra (PSDB/SP).

Finalmente, foram estabelecidas previsões mais estáveis para o financiamen-
to da saúde, tornando mais específicas as obrigações relacionadas ao finan-
ciamento da saúde. Os estados deveriam aplicar um mínimo de 12% de suas 

45 Em 6-6-1995, o deputado Eduardo Jorge explicou em reunião da Comissão Especial que o objetivo 
era atingir um gasto médio anual por habitante de 220 dólares (somando o público e o privado), em 
contraste com a média estimada de 100 dólares, que seria o gasto da época.
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receitas em ações e serviços de saúde, e os municípios, 15%. A União não foi 
contemplada com percentual de vinculação de receita, mas em 2000, deveria 
aplicar o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exer-
cício financeiro de 1999, acrescido de, no mínimo, cinco por cento. Entre 2001 
e 2004, a União deveria aplicar o valor apurado no ano anterior, corrigido pela 
variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Esses critérios deveriam ser 
revistos em cinco anos, mas foi indicado que na ausência de lei complementar, 
a partir do exercício financeiro de 2005, seriam mantidos.

Entre os avanços da Emenda nº 29, Carvalho (2008) destacou: a possibilidade 
de fixar constitucionalmente recursos para a saúde, a definição de critérios 
para tanto; a constitucionalização do fundo de saúde em cada esfera de go-
verno e das atribuições do conselho de saúde para acompanhar e fiscalizar 
o fundo de saúde; a definição de sanções para o descumprimento da emenda 
e autoaplicabilidade da norma. Como derrotas contabilizou: os quantitativos 
definidos (melhores, mas ainda insuficientes) e a redução da participação dos 
recursos da União, com elevação para municípios e estados. Segundo esse au-
tor, “a grande jogada” do governo foi pressionar o Congresso para aprovar sua 
proposta. Simulações sobre a evolução do financiamento indicaram que a pro-
posta do governo teria reduzido em mais de 50%, os valores a serem aplica-
dos em saúde pela União, em comparação ao pretendido pela PEC nº 169/1993 
(CARVALHO, 2008). Após a Emenda nº 29, observou-se aumento da parti-
cipação no financiamento por parte dos municípios e dos estados e retração 
relativa da União (SEMINARIO..., 2005, 2007; MENDES; MARQUES, 2009).46

46 Os gastos do SUS, após a Emenda nº 29, passaram de 2,9% do PIB, em 2000, para 3,7%, em 2008, e o 
gasto per capita no mesmo período passou de 360 para 606 reais – já considerando a inflação; mas o 
esforço de estados e municípios foi maior: em 2000, participavam com 40,2% do gasto e, em 2008, com 
54,1% (PIOLA, 2010). Os gastos federais cresceram menos que as receitas correntes federais. Entre 2000 
e 2008, representaram uma média de 8,4% da receita corrente bruta; mas entre 2002 e 2009 a média 
foi ainda mais reduzida: 7,1% (PIOLA, 2010). Vale destacar que o gasto federal em 1995 correspondeu 
a 9,6% da receita corrente bruta, muito próximo da proposta de 10%, que foi objeto de tanta disputa 
recentemente. Segundo Carvalho (2008), estimativas de 2007 mostram que a União foi responsável por 
47% do gasto, os estados, 26% e os municípios, 27%; contudo, a União administra 60% da arrecadação 
pública, os estados, 24% e os municípios, 16%. Segundo levantamento da Confederação Nacional de 
Municípios (2010), os municípios investiram R$ 89 bilhões a mais que o previsto pela Emenda 29 no 
período de 2000 a 2008, enquanto os estados deixaram de aplicar R$ 33,4 bilhões e, a União, R$ 15,6 
bilhões, com os valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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Embora a regulamentação da Emenda nº 29 por meio de lei complementar só 
tenha sido aprovada pelo Congresso no final de 2011, propostas foram apre-
sentadas desde 2001, contudo, mais evidências se acumularam indicando re-
sistências do Executivo em promover um aumento de sua participação no fi-
nanciamento da saúde.

O PLP nº 201/2001, de autoria do deputado Ursicino Queiroz, que relatou a 
Emenda nº 29 na Câmara, previa como critério para a União, a partir de 2005, 
o percentual de 11,5%, calculados sobre o total de receitas de impostos e con-
tribuições da União, descontadas as transferências constitucionais. Os crité-
rios para estados e municípios seriam mantidos. O parlamentar mencionou a 
necessidade de regulamentação da Emenda nº 29, para que também ficassem 
claros os gastos admissíveis como o da saúde. Essa proposição foi completa-
mente ignorada e arquivada ao final da legislatura sem ter recebido um único 
parecer de comissão. O relator designado na Comissão de Seguridade Social 
e Família (CSSF), em junho de 2001, devolveu a proposição sem manifestação 
em 13 de dezembro de 2002.

Com a nova legislatura e alternância de poder no Executivo, em 18 de fevereiro 
de 2003, o deputado Roberto Gouveia (PT/SP) apresentou o PLP nº 1/2003, 
com absolutamente o mesmo teor e critérios do PLP nº 201/2001. Na CSSF, 
o deputado Guilherme Menezes (PT/BA) foi nomeado relator e após amplas 
consultas apresentou seu relatório. No que concerne à União, a proposta foi 
de destinar para ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% de suas 
receitas correntes, tomadas como base de cálculo. Comparando com a propos-
ta original, considerou que a mesma resultaria num orçamento de 28 bilhões 
de reais em 2002, enquanto a nova proposta resultaria em 34 bilhões de reais. 
Segundo o relator, o substitutivo apresentado na CSSF avançou na delimitação 
do campo a que correspondem as ações e serviços públicos de saúde, “para pôr 
fim às controvérsias que a ausência de tal definição tem gerado e que causam 
problemas para os gestores quando da aplicação dos recursos.”
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Segundo Carvalho (2008),

(...) abandonou-se o critério de defesa dos 30% dos recursos da seguridade e mais 
10% dos recursos fiscais e passou-se a defender o mínimo de 10% das receitas 
correntes brutas da União... era uma proposta conciliatória e mais palatável ao 
governo. Historicamente, sempre o mais fraco é que já começa cedendo (...) Se-
riam menos recursos que os iniciais previstos por Eduardo Jorge,47 mas, bem 
mais que o prescrito na EC-29 (...) O PLP 01-2003 passou a ser a nova bandeira 
da Reforma Sanitária.

Na CSSF, comissão permanente com competência regimental para debater a 
política de saúde e composta por muitos profissionais da saúde e sanitaristas 
históricos, a proposição não tramitou com facilidade, mesmo considerando 
que a autoria, a relatoria e a presidência da comissão (no ano da apresentação) 
pertenciam a membros do mesmo partido que o do chefe do Executivo. Segun-
do Carvalho (2008), o relatório foi aprovado “a duras penas”, pois o governo 
de Lula da Silva “fez de tudo” para que o projeto não fosse aprovado na CSSF.

Episódios que precederam a votação na CSSF não deixam dúvida de que o 
Executivo não desejava a progressão da matéria naquele momento. Em reunião 
do Conselho Nacional de Saúde, em 4 de agosto de 2004, o ministro da Saúde 
Humberto Costa informou que:

(...) A emenda prevê que no ano de 2004 haverá um processo de regulamentação. 
Assim, há projetos no Congresso Nacional para a regulamentação definitiva. Por 
outro lado, a emenda prevê que, em não havendo regulamentação, prevalece o 
mesmo critério. O entendimento do governo é que, por ser uma discussão que 
exige importante nível de aprofundamento, com participação da sociedade civil, 
deveria ser preservado para 2005 o que está proposto na emenda. Com isso, 
não haveria perdas, mas sim ganhos em relação ao Orçamento de 2005. Nós 
vamos defender essa posição no Congresso Nacional. A Comissão de Seguridade 
Social está em condições de votar uma proposta e eu solicitarei a presença da 
Câmara dos Deputados na comissão para defender essa visão. Nós devemos dei-
xar a emenda nos moldes atuais e fazer a discussão sobre a sua regulamentação 
permanente no final desse ano ou no início de 2005. (CONSELHO NACIONAL 
DE SAÚDE, 2004)

47 Waldir Pires também foi autor da PEC nº 169/1993.
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Nessa reunião foram aprovadas sugestões para mobilização dos conselheiros 
a fim de participarem das sessões da CSSF, “inclusive, para cobrar da referi-
da comissão o quórum necessário para viabilizar a votação,” além de cobrar 
“mais empenho do ministro da Saúde” (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 
2004). No dia da votação na CSSF, 11 de agosto de 2004, o presidente da comis-
são, deputado Eduardo Paes (PSDB/RJ) abriu a sessão assim que o quórum foi 
alcançado, colocou a matéria em votação e solicitou que os contrários se ma-
nifestassem. Como não houve objeção, pois muitos parlamentares da  coalizão 
haviam se ausentado do recinto, a matéria foi aprovada (em menos de dois mi-
nutos). Quando retornaram, protestaram com veemência, mas o fato já estava 
consumado. (BRASIL..., 2004)

Em 10 de novembro de 2004, a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 
aprovou o substitutivo da CSSF, com emendas, e a Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania (CCJC) aprovou a matéria em setembro de 2005. A dis-
cussão no plenário da Câmara foi iniciada apenas em 10 de abril de 2006, mas 
não progrediu. A legislatura findou e durante 2007 foram apresentados oito 
requerimentos solicitando inclusão na pauta do plenário. O deputado Acélio 
Casagrande (PMDB/SC) requereu urgência em 9 de maio, o que só foi aprova-
do em 16 de outubro de 2007. A partir daí, foi retomada a discussão no plená-
rio. Sucederam-se requerimentos solicitando a apreciação da matéria.

Em 31 de outubro, foram lidos os pareceres sobre as emendas de plenário. 
Coube novamente ao deputado Guilherme Menezes relatar a matéria. Rejeitou 
cinco de catorze emendas e apresentou um substitutivo de plenário, que modi-
ficou seu próprio relatório, anteriormente aprovado na CSSF, o qual previa cri-
tério de aplicação pela União de 10% da Receita Corrente Bruta (RCB). Mas o 
substitutivo de plenário alterou esse critério para o montante correspondente 
ao empenhado no ano anterior, acrescido da variação do PIB ocorrida entre os 
dois exercícios financeiros imediatamente anteriores. Até aqui, semelhante ao 
que já previa a Emenda nº 29. Como adicional, foi previsto que nos exercícios 
de 2008, 2009, 2010 e 2011, seriam destinadas proporções não incorporáveis 
referentes à receita da CPMF.
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Enfim, foi aprovado o substitutivo do plenário, com as modificações deseja-
das pela coalizão de governo: 291 votos a favor (56,7% do total de deputados, 
superando a maioria absoluta de 257 votos requeridos), 111 contrários e uma 
abstenção, num total de 403, nessa mesma data. A votação desse projeto na 
Câmara expôs os membros da Frente Parlamentar da Saúde a escolher entre 
apoiar a proposta defendida pelas entidades organizadas da saúde e a proposta 
mais restritiva do governo. Ocorreu uma fragmentação, segundo a dimensão 
oposição-governo. Fonseca (2008) analisou as votações em plenário dos mem-
bros dessa frente nesta matéria em particular, e concluiu que os mesmos não 
se comportaram como membros de um “partido da saúde”, uma vez que a 
coesão e a disciplina foram baixas (ambas em torno de 30%).

Observe-se que foi aprovado pela Câmara um projeto que previa recursos da 
CPMF, que estava para ser extinta em dois meses e cuja proposta de prorro-
gação ainda tramitava na via constitucional. Esta foi efetivamente derrubada 
no Senado ainda no mês de novembro de 2007. Assim, a tramitação do PLP 
nº 1/2003 no Senado (onde recebeu a denominação de PLC nº 89/2007) quase 
perdeu o sentido.

Em 17 de setembro de 2008, foi aprovado requerimento para que esse projeto 
e o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2007, tramitassem conjuntamente. 
Este, de autoria do senador Marconi Perillo (PSDB/GO), preservava o teor do 
PLP nº 1/2003 e previa aplicação em saúde pela União de 18% de sua receita 
corrente líquida (o que segundo o autor corresponderia a 10% da RCB, mas que 
seria de mais clara aplicação). A matéria foi para a CCJ e, em 31 de julho de 
2009, a senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO) apresentou parecer pela prejudicia-
lidade dos dois projetos. Contudo, revisou o parecer em 25 de março de 2010, 
recomendando a rejeição do PLC nº 89/2007 e a aprovação do PLS nº 156/2007. 
Esse parecer foi aprovado em 7 de julho de 2010 pela CCJ. A matéria seguiu, 
então, para a Comissão de Assuntos Econômicos e lá permaneceu até 2011, 
sem que fosse designado um relator.

Tal estagnação não indica que o debate arrefeceu no Congresso, pelo contrá-
rio, o foco desviou para outra proposição, o PLS nº 121, apresentado no Senado 
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em 20 de março de 2007 (início da legislatura, coincidindo com o período em 
que a discussão do PLP nº 1/2003 não progredia no plenário da Câmara), de 
autoria do senador Tião Viana (PT/AC). Esse projeto previa o critério de 10% 
da RCB da União, como no substitutivo original da CSSF. O PLS nº 121/2007 
foi à CCJ e só em 22 de agosto de 2007 foi distribuído ao senador Antonio 
 Carlos Valadares (PSB/SE), que rapidamente (em 9 de setembro) apresentou 
relatório favorável, aprovado no mesmo dia. A matéria foi à Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE), recebeu quase cinquenta emendas e a relatora, se-
nadora Patrícia Saboya (PDT/CE), propôs a aprovação do projeto e de várias 
emendas. A CAE aprovou o PLS em 2 de outubro de 2007 e a matéria seguiu 
para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS), que aprovou a matéria com algu-
mas emendas do relator, senador Augusto Botelho (PT/RR), em 24 de outubro 
de 2007. O projeto foi ao plenário, recebeu dezesseis emendas e retornou às 
comissões para avaliação.

Em 9 de abril de 2008, a CAS solicitou urgência, aprovada no mesmo dia. Os 
pareceres dos relatores em geral rejeitaram as emendas de plenário. Diante 
da derrota iminente em plenário da tentativa de modificar o critério de 10% 
da RCB, os líderes da coalizão liberaram o voto da base do governo e o proje-
to foi aprovado por unanimidade. Um dos senadores fez questão de anunciar 
que seu voto contrário (o único) foi devido a engano e solicitou retificação. 
Seguiram-se discursos emocionados dos senadores, indicando que sentiam-se 
orgulhosos em atuar na defesa da política de saúde, pois raramente tinham 
oportunidade de realizar atividade com tal relevância. Muitos consideraram 
aquele um dia histórico para o Senado. Carvalho (2008) descreve a percepção 
desses acontecimentos no Senado como “surpresa” e “alegria geral”.

A matéria seguiu para a Câmara (sob a denominação de PLP nº 306/2008 – o 
pivô do impasse que foi quebrado apenas em 2011) onde a coalizão recon-
siderou as estratégias para reverter a situação, num ambiente em que já de-
monstrara possuir uma base mais coesa. Em 13 de maio de 2008, o projeto foi 
despachado para apreciação do mérito pelas comissões. No dia seguinte, os 
líderes partidários conseguiram aprovar requerimento de urgência, de modo 
que a matéria permaneceu no plenário. Em 21 de maio a CSSF aprovou o 
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 relatório favorável do deputado Rafael Guerra (PSDB/MG), uma das lideranças 
da Frente Parlamentar da Saúde.

Em 4 de junho de 2008, o relator da CFT, deputado Pepe Vargas (PT/RS), apre-
sentou parecer favorável na forma de um substitutivo que modificou os cri-
térios de financiamento de responsabilidade da União. O critério de 10% da 
RCB foi novamente eliminado, retornando a uma solução semelhante ao que 
havia prevalecido no caso do PLP nº 1/2003, ou seja, o critério da variação do 
PIB e mais um adicional, só que, dessa vez, incorporável. Naquela ocasião, o 
adicional viria da CPMF, mas com sua extinção foi proposta a criação de uma 
Contribuição Social para a Saúde (CSS), com alíquota de 0,1% e de caráter 
permanente. O relator estimou que esses critérios elevariam a aplicação pela 
União em 11,8 bilhões em 2009.

Na mesma data, o relator da CCJC, deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) foi 
favorável à proposição e ao substitutivo da CFT. A oposição apresentou vários 
requerimentos tentando adiar a discussão. O relator da CSSF conseguiu prazo 
para apreciação das emendas de plenário. A votação da matéria deveria ocor-
rer em 10 de junho, contudo os vários requerimentos, questões de ordem e 
verificações de votação foram adiando, para os dias 11, 17, e 18 de junho. Nesta 
data, a primeira votação foi sobre os critérios da União (art. 5º do substitutivo 
da CFT, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM) e o 
mesmo foi aprovado (incluindo a CSS), como desejado pela coalizão (291 votos 
favoráveis, 84 contrários, nenhuma abstenção, num total de 375).

Na votação do § 4º do art. 5º do substitutivo da CFT, objeto do destaque para 
votação em separado da bancada do PSDB (abordando a exclusão da CSS e do 
Fundo de Erradicação da Pobreza do cálculo da receita corrente) foi mantido 
o parágrafo, como desejado pela coalizão (291 votos favoráveis, 44 contrários, 
uma abstenção, num total de 336). Na votação do art. 2º do PLP nº 306/2008 em 
substituição ao art. 5º do substitutivo da CFT, objeto do destaque para votação 
em separado da bancada do PPS – nova tentativa de resgatar o critério de 10% 
da RCB – o destaque da oposição foi rejeitado por 262 parlamentares (muito 
próximo do mínimo exigido de 257 votos) e apoiado por 107, com duas abs-
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tenções. O último destaque a ser votado seria o do artigo 16 do substitutivo da 
CFT, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM, com o 
objetivo de eliminar a base de cálculo para CSS, tornando a contribuição sem 
efeito. Ocorreu obstrução e a sessão foi adiada sucessivamente para 24 de ju-
nho, depois para 1º, 2, 8, 9, 15, e 16 de julho, cessando, a partir daí, qualquer tra-
mitação, observando-se apenas requerimentos de inclusão da matéria na pauta.

Ficou caracterizado o impasse. Além das discordâncias sobre o mérito da propos-
ta, adicionaram-se a crise econômica mundial e as eleições presidenciais como 
fatores que retardaram uma definição sobre o tema. Carvalho (2008) também 
destacou as ameaças de veto do presidente divulgadas pela mídia, caso o Con-
gresso aprovasse projeto de aumento de recursos para a saúde, sem indicação de 
“nova fonte”. A matéria só voltou à deliberação pelo plenário em 2011, após forte 
demanda da sociedade, diante da crise na atenção à saúde por meio do SUS.

O quadro 1 apresenta estimativas do Ministério da Saúde (JORGE, 2010) sobre 
o montante de recursos que seriam disponibilizados pelas propostas. Segundo 
o histórico apresentado, fica evidente que o Executivo (nos sucessivos gover-
nos) colocou-se sistematicamente contra aquelas que resultariam em maiores 
ganhos para o financiamento da saúde, como o art. 55 do Ato das Disposições 
Transitórias (de fato, os recursos decorrentes da Emenda nº 29 representam cer-
ca da metade do que seria disponível caso estivesse sendo utilizado o critério 
inicial previsto pela Constituição – 30% do orçamento da seguridade social), a 
PEC nº 169/1993 e, mais recentemente, as propostas que defendiam 10% da RCB.

Quadro 1 – Estimativa de valores de gasto federal, segundo propostas de 
regulamentação do artigo 198 da Constituição Federal.

Proposta Critério para a União
Valores 
(milhões de reais)

Artigo 55 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias 

30% do orçamento da seguridade social 127.656,13

Emenda nº 29/2000
Despesa empenhada do exercício 
anterior corrigida pela variação nominal 
do PIB

60.950,73
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Proposta Critério para a União
Valores 
(milhões de reais)

PEC 169/1993 
Gasto de 30% do Orçamento da 
Seguridade Social adicionado de 10% da 
receita de impostos

156.263,98

PLS 121/2007 Gasto de 10% da receita corrente bruta 90.847,04

PLS 156/2007 Gasto de 18% da receita corrente líquida 92.930,14

Substitutivo da CFT ao PLP 
306/2008 (*)

Despesa empenhada do exercício 
anterior corrigida pela variação nominal 
do PIB adicionada de receita da CSS

72.750,73

Fonte: Adaptado de Jorge (2010).

(*) Adicionou-se o montante calculado para a Emenda nº 29 (JORGE, 2010) acrescido de 11,8 
bilhões estimados pelo relator da CFT.

O Executivo não conseguiu aprovar a CSS, devido à influência da forte rejeição 
na opinião pública sobre membros da coalizão, mas utilizou a maioria que 
detinha em ambas as Casas para aprovar o PLP nº 306/2008, modificado de 
modo a manter os critérios de financiamento para a União, estados e municí-
pios, e apenas avançar na definição e controle dos gastos com ações e serviços 
de saúde, o que, na prática, afetará mais os estados, visto que vários deles não 
cumpriam rigorosamente a Emenda nº 29.

Apesar da regulamentação da Emenda nº 29, por meio da Lei Complementar 
nº 141, de 13 de janeiro de 2012, o debate sobre o financiamento da saúde pros-
segue, visto que o critério para a União não atingiu patamares considerados 
necessários para um adequado desenvolvimento do SUS.

Os efeitos da implementação incompleta do SUS, devido a seu inadequado 
 financiamento, afeta a qualidade do serviço oferecido à população e abala sua 
credibilidade. Isso pode ser percebido como falha na concepção do sistema, 
em vez de defeito em sua implementação. Os principais problemas do SUS na 
opinião dos brasileiros, segundo pesquisa domiciliar representativa realizada 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2011) são: a falta de médicos, a 
demora no atendimento e a demora para se obter uma consulta especializada.
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Ao lado de casos de sucesso do SUS em programas específicos, mais ade-
quadamente financiados, como o de transplante de órgãos e o de controle da 
Aids, alguns serviços menos complexos são inadequadamente financiados e 
têm cobertura e qualidade insuficientes. Nesse contexto, quase 40 milhões 
de brasileiros, mesmo tendo direito ao atendimento público integral, recor-
rem a planos de assistência médica privados, segundo dados da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLE-
MENTAR, 2006), o que apoia a tese de Carlos Pereira (1996) de que a falta 
de qualidade dos serviços públicos fortalece a medicina privada suplementar. 
A crise de confiança no sistema, por sua vez, pode dificultar a obtenção de 
apoio necessário para aprovação no Congresso Nacional de medidas para 
reverter o subfinanciamento.

As dificuldades observadas na implementação do SUS parecem refletir uma dis-
sociação entre sua base normativa, universal e inclusiva, e seus resultados ob-
serváveis, que muitas vezes expressam a focalização, a seleção dos mais pobres 
e a prioridade dos procedimentos com custos catastróficos. A desigualdade na 
qualidade de ações e serviços públicos de saúde de baixa e média complexidade 
produz um contexto de iniquidade e de ineficiência em que a parcela mais pobre 
da população sofre restrição de acesso a serviços de qualidade (com relação à 
oportunidade e resolutividade do atendimento) para prevenir e reduzir a inci-
dência de doenças que terminam por demandar tratamentos mais caros e com-
plexos. É o caso do deficiente acesso ao tratamento do diabetes e da  hipertensão 
 arterial, que pode prejudicar a prevenção de complicações renais, cardiovascu-
lares e oculares e, consequentemente, aumentar a demanda potencial por trans-
plante de rim, coração e córnea. (GOMES, 2007)

A ambiguidade do modelo de atenção pública à saúde efetivamente adotado 
no país e expresso nas prioridades de financiamento do sistema, na prática, 
combina universalidade (para os serviços de alta complexidade e os rela-
cionados à vigilância epidemiológica e sanitária) e certa seletividade para a 
população mais pobre (para os serviços de saúde de baixa e média comple-
xidade); alimentando uma estrutura de desigualdade no acesso aos serviços 
de saúde, que se torna iníqua para os que dependem unicamente do sistema 



Legislativo Pós-1988: Reflexões e Perspectivas

 público de saúde. No exemplo sobre o transplante de órgãos, esse arranjo 
pode, até mesmo, contribuir para um aumento (evitável) na fila de transplan-
te e de demanda por recursos.

Em resumo, o SUS foi concebido pelos constituintes na lógica do Estado de Bem-
-Estar redistributivo, mas, em larga medida, implementado segundo uma lógi-
ca residual,48 em função da tentativa de relativização e de limitação do direito 
constitucional à saúde, às custas do subfinanciamento e da focalização de uma 
política que a Constituição Federal estabeleceu como universal. Tudo isso se deu 
contrariamente às recomendações dos conselhos e conferências de saúde que 
há muito recomendam, por exemplo, a solução do problema do financiamento.

Considerações sobre o caso

Os dados apresentados exemplificam a ocorrência de variados padrões de re-
lacionamento entre o Legislativo e o Executivo na produção de legislação re-
lacionada à saúde. Foram observadas situações de liderança do Legislativo (na 
Constituinte, na produção da Lei Orgânica e nas iniciativas para aumentar os 
recursos para o SUS), impasse nos projetos com elevado conflito distributivo 
e impacto no orçamento da União e cooperação (na resolução dos impasses). 
Contudo, ficou clara a liderança da coalizão (não apenas do Executivo) na de-
finição do destino das proposições.

Apesar de o Legislativo ter sido mais ativo em buscar um financiamento mais 
adequado para o SUS, igualmente contribuiu como participante das coalizões 
para que o resultado tenha permanecido aquém das necessidades por recur-
sos, em geral, indicando reduzida prioridade de ambos os poderes para a ado-
ção de soluções mais duradouras e suficientes. A dependência de estímulos 

48 No modelo institucional-redistributivo, o Estado busca redistribuir a riqueza produzida pela socieda-
de, garantindo aos cidadãos, por meio de serviços institucionalizados, as condições materiais necessá-
rias para que atuem produtivamente. No modelo residual, o Estado deve garantir as condições míni-
mas de liberdade, segurança e estabilidade para que seus cidadãos busquem o seu desenvolvimento 
e, consequentemente, o da sociedade. (TITMUSS, 1974)
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externos para avançar na agenda da política de saúde tem tornado a atuação 
do Legislativo fragmentada e inconsistente.

Os atores do Legislativo responderam às demandas iniciadas externamente. 
No caso da Constituinte e da Lei Orgânica, já se mencionou o papel do mo-
vimento sanitário; e nas definições mais recentes com impacto no financia-
mento, à indução do Executivo como líder da coalizão (foi significativa a in-
fluência da coalizão na substituição dos critérios de financiamento pela União 
tanto no substitutivo da CSSF ao PLP nº 1/2003, quanto no PLP nº 306/2008). 
Deputados e senadores demonstraram participação similar nas decisões e fo-
ram mobilizados pela coalizão ou oposição, segundo o balanço de forças em 
cada Casa.

Os atores dos dois poderes, entretanto, comportaram-se estrategicamente 
e de maneira similar durante a tramitação das proposições quando perten-
ciam à oposição ou ao governo. A alternância do poder no Executivo a partir 
de 2003 permitiu observar que os que eram contrários à criação da CPMF, a 
mantiveram posteriormente e os que a criaram e prorrogaram foram os que 
contribuíram decisivamente para sua extinção. Os partidos políticos não de-
monstraram orientação ideológica consistente ao longo desse extenso debate, 
mas funcionaram como confiáveis mediadores da disputa entre as coalizões e 
as oposições de momento.

A análise sugere que a conexão normativa que os constituintes tentaram esta-
belecer para a implantar o SUS tem sido capaz de pautar o debate na direção 
da ampliação do financiamento e de resistir à completa desestruturação da 
política. Mesmo diante do poderio das coalizões também na via constitucional 
e das resistências demonstradas pelo Executivo de vários governos em ampliar 
o financiamento do setor, as diretrizes básicas da política foram formalmente 
mantidas. Entretanto, a influência da Constituição não se dá a ponto de con-
cretizar uma ampliação suficiente de recursos, de acordo com as suas dire-
trizes. Na realidade, os maiores avanços foram os indicados no texto original 
da Constituição. De certo, um pouco mais de estabilidade no financiamento 
veio com a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, o que não deixa de ser um 
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avanço, contudo, foi insuficiente e de menor amplitude que o primeiro critério 
temporário previsto pelos constituintes.

A sucessiva falta de prioridade na implantação do SUS e a desarticulação em 
sua defesa foi de tal intensidade que marcos foram sendo perdidos e os pa-
tamares das demandas por financiamento foram se reduzindo. Por exemplo, 
apesar da retórica em defesa do SUS, vários recursos obstrutivos foram usa-
dos pela coalizão para postergar a aprovação do PLP nº 1/2003 na Câmara e 
depois para modificá-lo, a fim de excluir o critério de 10% da receita corrente 
bruta. O mesmo foi feito com o projeto que saiu do Senado para a Câmara e 
que previa o mesmo critério. Em todo o impasse o foco foi o quantitativo a ser 
alocado pela União, sem que prevalecesse o debate sobre a real necessidade de 
financiamento sobre as atividades que seriam priorizadas por metas objetivas, 
segundo um modelo de gestão que considere a responsabilidade sanitária dos 
gestores, a disponibilidade de recursos humanos e de mecanismos de com-
bate às fraudes, de modo que o SUS funcione como previsto na Constituição. 
Enfim, a discussão sobre o mérito da política ficou em segundo plano em re-
lação às necessidades de limitação do impacto orçamentário. Finalmente, os 
usuários do sistema pouco têm sido envolvidos na discussão do mérito das 
propostas, prevalecendo uma abordagem extremamente técnica e complexa, 
inacessível à maior parte da população.

O impasse dependeu menos de deficiências institucionais no tratamento da 
questão que da falta de coesão em torno da proposta de ampliação do finan-
ciamento e, em última análise, do próprio SUS. Em outras palavras, as maiores 
dificuldades não se relacionam às regras de decisão, aos recursos e instâncias 
de decisão disponíveis, mas aos próprios atores. As explicações oferecidas por 
Weyland (1996) para falhas em reformas em políticas públicas na década de 1990 
no Brasil persistem válidas: a fragmentação na sociedade e no interior do Estado.

Na sociedade, tem ocorrido fragmentação nas preferências nos grupos de in-
teresse, pois a proposta do SUS foi defendida por segmento da sociedade orga-
nizada e que posteriormente não demonstrou a mesma coesão do período da 
Constituinte, pois muitos passaram a participar dos governos e das oposições 
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que se seguiram e defensores históricos encontraram dificuldades entre apoiar 
um projeto político ou o projeto sanitário. Além disso, a “via do parlamento” 
perdeu prioridade para uma atuação no interior do Executivo.

A pouca apropriação do SUS pela parcela da população que depende unica-
mente dele para a atenção à saúde tem dificultado seu fortalecimento. Isso de-
monstra mais uma aspecto da fragmentação da sociedade brasileira salientado 
por Weyland: a dificuldade da parcela mais pobre da população em coordenar 
a vocalização de suas demandas. Mesmo na relevante experiência participativa 
do SUS, os representantes dos usuários têm sua atuação muitas vezes limitada 
pelo Executivo nos vários níveis da federação.

Quase diariamente há denúncias da população na mídia sobre os problemas 
de atenção à saúde no país, mas raramente as matérias associam os problemas 
à situação de subfinanciamento. Os usuários persistem fragmentados, sem ca-
pacidade de vocalização de propostas políticas concretas. Representante da 
Contag em evento na Câmara dos Deputados (SEMINÁRIO..., 2007) bem ex-
pressou a sensação de que os usuários seriam mais objetos que sujeitos do SUS.

O grande ausente no debate sobre o financiamento da saúde, persiste sendo o 
cidadão-usuário totalmente dependente do SUS. Os trabalhadores formais, os 
servidores públicos e a classe média em geral pouco se envolvem, pois muitos 
estão cobertos por planos privados de saúde, principalmente os coletivos, mas 
sem deixar de utilizar as “ilhas de excelência” do SUS (muitas vezes sem perce-
ber), como nos procedimentos de custo catastrófico e nos que foram implemen-
tados segundo as diretrizes originais (vigilância epidemiológica e sanitária).

Também no interior do Estado persiste a fragmentação. Isso foi exemplifica-
do no comportamento dos membros da Frente Parlamentar da Saúde quan-
do foram confrontados na votação do PLP nº 1/2003 entre apoiar a proposta 
que mais beneficiaria o SUS ou aquela que produziria um financiamento mais 
limitado. O resultado foi a divisão dos membros da Frente, prevalecendo os 
interesses da coalizão.
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O estudo de caso também demonstrou que no interior da própria coalizão há 
fragmentação, pois os autores de propostas, relatores e presidentes de comis-
sões envolvidos nas situações de impasse, pelo menos na Câmara, pertenciam 
a partidos da coalizão. Ficou clara a pouca firmeza ideológica dos partidos nas 
definições do setor, variando de posicionamento, por ocasião da alternância de 
poder no Executivo, conforme o pertencimento à coalizão de governo.

Diante dessa indefinição partidária, que induziu uma fragmentação programáti-
ca das legislaturas subsequentes à Constituinte, da fragmentação das demandas 
da sociedade e de mecanismos endógenos pouco fortalecidos para enfrentar os 
problemas do SUS, o Legislativo, praticamente, abdicou da regulamentação da 
implementação do SUS, conforme os princípios constitucionais.

No Executivo, também são reconhecidos os conflitos entre as burocracias 
das áreas econômica e social, como se tivessem objetivos diferentes. Baptista 
(2003) identificou esse tipo de conflito no interior do Executivo, envolvendo as 
políticas de saúde no pós-Constituinte. É certo que esses setores respondem 
a conexões normativas constitucionais algo conflitantes, visando tanto a res-
ponsabilidade orçamentária (relacionada à accountability), quanto à equidade 
social. Os atores estatais mais explícitos na busca da ampliação do financia-
mento têm sido os do nível municipal, que estão enfrentando diretamente as 
dificuldades do SUS e, aparentemente, cumprindo os critérios de financiamen-
to da Emenda nº 29, além dos membros da oposição no Legislativo. O nível es-
tadual não produz um discurso uniforme, pois muitos estados já não cumprem 
os limites mínimos de financiamento da saúde previstos na Emenda nº 29, 
enquanto o nível federal tem promovido a redução relativa de sua participação 
no financiamento da saúde e apresentado resistências à ampliação necessária 
dos recursos em todos os governos do pós-Constituinte.

Como consequência da fragmentação na sociedade e no Estado, não se im-
plementou o SUS como uma política de maioria, – custos e benefícios difu-
sos, conforme a tipologia de Lowi (1972) e Wilson (1973) –, como pretendido 
pela Constituição. O conflito tem ocorrido como se fosse uma política redis-
tributiva (custos e benefícios concentrados), o que seria compreensível pelas 
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grandes desigualdades sociais, mais acentuadas em algumas regiões do país, 
que tornam grande parcela da população totalmente dependente dos serviços 
públicos. Contudo, também há componentes distributivos (custos difusos com 
benefícios concentrados) no financiamento do sistema de saúde, em que só as 
camadas com renda suficiente para arrecadar imposto de renda podem se be-
neficiar do subsídio federal aos gastos privados com a saúde para ter acesso a 
serviços com melhor qualidade nas áreas em que o SUS é deficiente.

Também como consequência dessas fragmentações, o consenso sobre o nível 
adequado de financiamento do setor não foi atingido e o processo deliberativo 
tem se alargado, sem o senso de urgência (que deveria refletir os problemas 
enfrentados pelos que dependem do SUS) e com tendência de adoção de solu-
ções temporárias e insuficientes. Como resultado, a parcela mais pobre sai em 
desvantagem na defesa de seus interesses e as legislações referidas no estudo 
de caso dão mostra disso.

É preciso considerar que a situação de subfinanciamento do SUS é satisfa-
tória para os que valorizam apenas a questão do equilíbrio fiscal, afinal são 
anos em que expressivo volume de recursos aplicados na saúde foram me-
nores que o necessário. A superação do subfinanciamento é improvável na 
ausência de um maior envolvimento dos usuários e de mais setores organiza-
dos. A atuação apenas do movimento sanitário, diante da divisão de alguns 
como adeptos da oposição ou da coalizão, não tem conseguido obter a coesão 
necessária para alcançar o mesmo sucesso que nos tempos da Constituinte. 
Sem tal mobilização, a adesão de atores do interior do Executivo para além 
da retórica de defesa do SUS parece improvável no quadro político atual.

De todo modo, avanços na direção de uma maior equidade em saúde podem ser 
observados nas normas produzidas e no impacto de sua implantação, mas não 
num nível que promova efetivamente as capacidades dos cidadãos para obter 
uma adequada situação de saúde.49 A experiência recente mostra que o retorno à 
“via do Parlamento” (com um maior envolvimento dos usuários) é indispensável, 

49 Segundo a definição de equidade em saúde proposta por Amartya Sen (1995, 2006), com base na teo-
ria de John Rawls (1997, 2003).
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pois foi nele que os maiores avanços foram obtidos, onde a resistência à completa 
inviabilização do SUS ocorreu e onde se encontra o poder para sua restauração.
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A função educadora dos partidos políticos 
no Brasil: mais do que uma agenda de 
pesquisa, uma responsabilidade social

Ana Lúcia Henrique

Eleições são cursos de educação cívica, e os partidos, professores. (Samuel Popkin)

Introdução

Os partidos políticos ganharam tamanha importância, que alguns autores 
acreditam que a democracia moderna, pelo seu aspecto representativo, não 
pode ser “sequer pensada” sem eles (DALTON; WATTEMBERG, 2000). Ou-
tros criticam essa supervalorização na agenda de pesquisa chegando a falar em 
uma verdadeira “partidocracia”.50 (STROM; MÜLLER, 1999)

A prevalência do tema, no entanto, não decorre do acaso. Vem na esteira da 
perspectiva mainstream de democracia nas chaves representativa e eleitoral 
baseada em dimensões normativas e formais medidas pelo progressivo avan-
ço da competição partidária e da participação política (DAHL, 1997), sendo 
a primeira avaliada a partir da alternância de poder e do número de partidos 
parlamentares e a última, pela extensão do sufrágio e do número de eleitores. 
Da mesma forma, a teoria preponderante, derivada da perspectiva minimalista 

50 O termo original em inglês é partocracy e significa o governo de um partido ou de um grupo de parti-
dos com prejuízo da participação cidadã e de atores políticos individuais.
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sintetizada por Schumpeter (1975)51 também fundamenta as mais populares 
definições contemporâneas de partido, entre elas a de Keneth Janda (1993), que 
o reduz a uma organização que objetiva colocar representantes no governo.

A preponderância dessa abordagem acaba associando o modelo do “partido 
responsável” de Martin Van Buren a uma visão romântica baseada em prin-
cípios identificados pelo cidadão que não mais caberiam na versão do utilita-
rismo contemporâneo. Consonante com o mainstream, esta pesquisa tende a 
priorizar a avaliação do sistema partidário em suas dimensões eleitoral e go-
vernamental, ora pela volatilidade ora pela “eficiência” das organizações den-
tro do governo e do Legislativo, a partir dos índices de disciplina e de coesão 
dos partidos parlamentares, associados diretamente a uma maior ou menor 
governabilidade mensurada pelas taxas de sucesso e de dominância de maté-
rias do Executivo.

Não se trata de defender uma concepção panglossiana de mundo, mas de tor-
nar o debate mais plural. A visão unidimensional simplesmente nega a exis-
tência de partidos com conteúdo ideológico, como os “Verdes”, por exemplo. 
Além disso, negligencia a visão culturalista compreensiva do papel social e 
da influência dos partidos – parlamentares ou não – para a qualidade do re-
gime democrático, seja pela identidade, pela organização das preferências e 
das orientações políticas, seja pela formação do capital social. É como se os 
partidos não existissem fora do governo. Da mesma forma, contamina até os 
poucos estudos em áreas desprivilegiadas, como a análise do staff dos partidos, 
normalmente centrados nas atividades profissionais ligadas à eleição (WEBB; 
KOLODNY, 2006).

Não é difícil, portanto, perceber que a perspectiva mainstream acaba por 
direcionar a agenda de pesquisa no Brasil e no exterior. Basta constatar a 
grande oferta de estudos partidários com ênfase nas funções governamen-
tais, sob abordagem da escolha racional que centra foco no comportamen-

51 “The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which 
individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people´s vote” 
(SCHUMPETER, 1975, p. 269).
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to institucional associado à maximização de benefícios, – sejam eles cargos 
(office-seeking), políticas públicas implementadas (policy-seeking) ou votos 
(vote-seeking) –, sem os quais não poderiam alcançar os objetivos anteriores 
(MÜLLER; STROM, 1999). Da mesma forma, a literatura brasileira é pródiga 
em trabalhos que atestam a eficiência da versão brasileira do modelo do se-
gredo eficiente (COX, 1987), conquistado pela associação de poderes especiais 
conferidos ao presidente pela Constituição de 1988, como as medidas provisó-
rias e prerrogativas do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Segundo 
esta literatura, tal “arranjo equilibrado” faz com que o presidente controle a 
agenda legislativa em votações nominais ordenadas e orientadas por partidos 
com alto alinhamento ideológico, que tornam o nosso presidencialismo de co-
alização “racionalizado”. (SANTOS, 2001, AMORIM NETO; SANTOS, 2003; 
FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999; 2002; LIMONGI; FIGUEIREDO, 1995).

Tal “eficiência partidária” na arena governamental não se reflete, no entanto, 
nas orientações e percepções dos eleitores (LAMOUNIER; MENEGUELLO, 
1986; PAIVA; BRAGA; PIMENTEL JÚNIOR, 2007; PAIVA; TAROUCO, 
2011). Os partidos políticos ocupam o último lugar do Índice de Confiança 
Social (ICS) das instituições, medido pelo Ibope Inteligência (2014) por seis 
anos consecutivos (APÓS..., 2013). Na prática, políticos, partidos e Congres-
so são percebidos e classificados pelos cidadãos em uma só classe: a política 
( POWER; JAMISON, 2005, p. 71). O tema é multidimensional e as abordagens 
institucionalista e culturalista disputam, mas não esgotam. A literatura indi-
ca a necessidade de reformulação das teorias sobre sistemas partidários para 
incluir novas dimensões, como o grau de institucionalização, no estudo dos 
partidos nas democracias da chamada Terceira Onda (MAINWARING, 2001; 
NICOLAU, 1996, 2010). Da mesma forma, aponta carência de embasamento 
empírico nas questões relativas à organização partidária, além da necessidade 
“de um modelo heurístico que articule distintas perspectivas teórico-analíti-
cas” para compreender o estudo dos partidos (RIBEIRO, 2010, p. 28). Os nexus 
da divergência entre a eficiência institucional “testada” e a eficiência institu-
cional percebida podem residir na falta de uma visão mais compreensiva do 
sistema partidário como protagonista de outras funções, como a educadora, 
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especialmente em embedded democracies, deffective democracies, democra-
cias em consolidação ou de Terceira Onda (LINZ; STEPHAN, 1996; MERKEL, 
2004; PUHLE, 2005; MAINWARING, 2001), com grandes assimetrias, como 
a brasileira.

Buscando suprir essa lacuna, este estudo parte da taxonomia dos partidos de 
V. O. Key (1964), para centrar foco na análise das funções organizacionais e, 
junto ao eleitorado, promotoras da educação e da formação tanto das elites 
políticas quanto dos eleitores, e sua importância para a qualidade da democra-
cia, dentro de uma abordagem que tem como obra seminal The civic culture 
de Almond e Verba (1963). Muitas dessas funções estão concentradas em uma 
organização ainda pouco presente na agenda de pesquisa, principalmente no 
Brasil: as fundações ou institutos político-partidários, que desempenham a 
pesquisa, a documentação, o estudo e o suporte técnico especializado para 
a transformação de preferências da sociedade civil em políticas públicas, ou 
seja, assumem a função de fontes de informação e de educação do eleitor e 
dos ocupantes de cargos, além de think tanks, junto às bancadas partidárias. 
Pretende-se, portanto, prestar uma pequena contribuição para o debate sobre 
o papel educacional dos partidos, particularmente importante em um cená-
rio de baixa confiança, baixo associativismo e baixa identificação partidária, 
como o brasileiro, onde a educação para a democracia torna-se especialmente 
relevante para a qualidade de um regime, que objetiva ser inclusivo e respon-
sivo, na chave de Powell (2005).

Para tanto, começa precisando os principais conceitos, a abordagem e a me-
todologia escolhidas para o estudo. Em seguida, define o marco teórico que 
sustenta o aspecto educador das instituições políticas e sua relação com a qua-
lidade da democracia, para depois analisar a evolução da função educadora 
dos partidos políticos no arcabouço legal brasileiro. Finalmente faz um levan-
tamento das fundações partidárias dos partidos políticos brasileiros registra-
dos em 2014 e do respectivo percentual de fundo partidário a eles alocado, 
detendo-se na responsabilidade social dos partidos, financiados por recursos 
públicos, em um cenário de grandes assimetrias educacionais.
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Partido: parte, todo ou compartilhando com o todo?

A maior parte da literatura sobre partidos começa pela precisão do conceito. A 
despeito das tentativas, definir partido político nunca foi fácil (WHITE, 2006). 
É mais uma palavra que todo mundo sabe o que é, mas ninguém consegue 
definir, sem risco de empobrecimento. Trata-se de um conceito multidimen-
sional, como a própria democracia, cuja definição dedutiva deriva da necessi-
dade do estudo de uma “prática corrente”, que se transforma, de acordo com 
o contexto histórico e as abordagens preponderantes. Assim, a etimologia de 
“partido” deriva de uma abordagem histórica e funcional. Primeiramente, o 
partido como “divisão”, um secto (part). Depois, em sentido contrário, aquele 
que reúne, compartilha (partager) e toma parte – ou ainda toma partido – no 
todo (partaking), em defesa de uma posição (SARTORI, 2005). A associação 
em torno de um interesse particular permeia o conceito desde a origem. Não 
por acaso, se faz presente nas definições normativas: “um grupo de homens 
unidos para promover interesses nacionais conjuntos a partir de alguns prin-
cípios particulares compartilhados” (BURKE apud KATZ; CROTTY, 2006, 
p. 6); ou pragmáticas: um grupo de homens “que se propõe a agir em conjunto 
na luta competitiva pelo poder” (SCHUMPETER, 1975, p. 283), ou ainda, que 
tem como objetivo o controle do aparato governamental pelos meios legais 
(DOWNS, 1957).

Buscando uma abordagem mais compreensiva e menos minimalista dos parti-
dos, que incorpore tanto a visão das partes que interagem, como do papel social 
do todo, adota-se neste estudo o tripod proposto por V. O. Key (1964): partido no 
governo; partido como organização; e partido junto ao eleitorado. Essa taxono-
mia, além de didática, permite uma análise dos partidos tanto pragmática quan-
to normativa, mantendo tanto a perspectiva analítica quanto a operacional, ao 
tratar os partidos como grupos com objetivos e papéis diversos dependendo da 
arena de atuação (WHITE, 2006). Mostra-se adequada, assim, à visão do partido 
como ator social, mais cara ao objeto do presente estudo.
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O partido como escola de democracia

A abordagem institucionalista prioriza as funções governamentais do partido, 
ou seja, a criação de maiorias, a implementação de objetivos e políticas públi-
cas, a organização do dissenso e da oposição, o controle da administração, a 
articulação e a agregação de interesses políticos, com ênfase nos efeitos para a 
governabilidade. Já a abordagem culturalista centra foco no papel dos partidos 
junto ao eleitorado, quais sejam: a simplificação das escolhas para os eleitores, 
a educação dos cidadãos, a geração de símbolos de identificação e de lealdade 
e a mobilização das pessoas para a participação. O partido como organização 
é compartilhado por ambas abordagens, embora com objetivos diferentes. Na 
visão institucionalista a máquina partidária é fundamental para a ocupação 
de cargos e o controle do governo. Na visão culturalista a organização de-
sempenha o papel de educadora tanto do eleitorado como das elites pelo re-
crutamento, seleção e treinamento dos candidatos com consequências para a 
responsividade (HAZAN; RAHAT, 2006), a accountability (NORRIS, 2006) e, 
por esta via, a qualidade da democracia.

A maioria das análises dos partidos sob o aspecto de “escolas” de cidadania 
ancora-se em uma literatura culturalista que tem como obra seminal o livro 
The civic culture (Cultura cívica) de Almond e Verba (1963). A obra funda-
menta-se em uma perspectiva estrutural-funcionalista que tinha como pano 
de fundo o macarthismo, o imperialismo, um mundo bipolarizado, e a busca 
de soluções para manter as “democracias aliadas” e conter a “instabilidade de-
mocrática”. A democracia, naquela época, era ameaçada em duas frentes: pelos 
regimes totalitários de esquerda, que importavam em perda de poder estadu-
nidense, e pelos “excessos” das ditaduras de direita, que poderiam implicar 
tanto no abandono do bloco quanto na perda de consumidores do chamado 
Terceiro Mundo. Foi nesse cenário, unido ao avanço dos métodos estatísticos, 
que The civic culture surgiu como obra seminal de uma literatura que há mais 
de cinquenta anos estuda a relação entre orientações subjetivas individuais 
reveladoras de traços culturais coletivos e a instabilidade, legitimidade e, mais 
contemporaneamente, a qualidade do regime democrático. Pela origem “im-
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perialista”, essa literatura sofreu muitas críticas e foi objeto de preconceito, 
principalmente na América Latina (HENRIQUE, 2010b). A análise do mar-
co teórico, no entanto, não pode excluir o contexto histórico temporal, sob 
pena de anacronismo. Fundamentada na visão de um “sistema político” e seus 
“componentes”, a obra é metodologicamente relevante para a análise das im-
plicações das associações, dos grupos de interesse e dos partidos para a opera-
cionalidade do regime democrático como um todo.

Partidos, cultura política e qualidade da democracia

Para Almond e Verba (1963), a cultura política de uma nação é uma distribuição 
particular de padrões de orientação com relação a objetos políticos que pode ou 
não ser propícia ao regime democrático. Presentes na percepção individual, es-
sas orientações são captadas pelas dimensões cognitivas, afetivas e avaliativas. 
Daí a importância da escolarização, do conhecimento e da informação sobre 
os objetos e o funcionamento do regime democrático para a efetiva qualidade 
da democracia. Ainda na mesma abordagem, portanto, o equilíbrio do regime 
reside na participação potencial, ou seja, na “fé na capacidade do cidadão em 
influenciar a elite política”, ou ainda, na crença na sua “competência subjetiva” 
(ALMOND; VERBA, 1963) ou “eficácia política” (LAGOS, 2000) para respon-
der e exigir respostas do governo. De acordo com esse argumento, uma socie-
dade composta por cidadãos que se sentem capazes de negociar com o governo 
em pé de igualdade – cidadãos autoconfiantes – torna aquele mais sensível às 
demandas destes, com consequente aumento da  accountability. Além disso, 
os padrões de orientação democrática acabam por permear as elites políticas, 
recrutadas entre indivíduos com valores semelhantes. Daí a importância dos 
aspectos cognitivo, entender como o sistema funciona, e avaliativo, ter capaci-
dade de fazer juízos de valor sobre o sistema, e, assim, da escolaridade para o 
cidadão cívico. Entre as orientações, valores e costumes favoráveis à democra-
cia, objeto de surveys, encontram-se a confiança social, a confiança política e o 
associativismo, relacionados diretamente ao maior grau de escolarização e de 
educação cívica, de acordo com esta literatura.
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Uma longa tradição culturalista relaciona altos índices de confiança horizon-
tal (social, recíproca), confiança vertical (política, em instituições e apoio ao 
regime)52 e associativismo à existência de redes formadoras do capital social 
– reflexo de normas de reciprocidade e de engajamento cívico – e à qualidade 
do regime (PUTNAM, 1993, 1995). Nessa perspectiva, capital social e parti-
dos políticos estão inevitavelmente interconectados, embora alguns autores 
acreditem que a política partidária não possa suportar ativismo “exagerado” já 
que não depende da confiança social. A análise de Uslaner (2006, p. 376), no 
entanto, releva uma prerrogativa dos partidos amparada em muitos estatutos, 
e, como no Brasil, na própria legislação. A função formadora dos cidadãos e 
das elites políticas aporta aspecto relevante para a qualidade do regime, na 
perspectiva de Almond e Verba (1963), não só por tornar o sistema político 
mais próximo, amigável e acessível, mas também por treinar seus quadros e 
prestar informações eleitorais.

Além do treinamento e da doutrinação formal, há o treinamento pela própria 
prática da democracia, que já aparece nas Considerações do governo represen-
tativo de John Stuart Mill (1861). Embora separadas na taxonomia de V. O. Key, 
as funções de formação do eleitorado e das elites encontram-se aqui agrupadas 
atendendo à perspectiva de Almond e Verba (1963), consonante com o papel da 
representação e da interconexão entre cidadãos e elites – na literatura –, eleito-
res e eleitos, contemporaneamente.

Objeto de estudo ou não, o fato é que a função educacional dos partidos existe 
e vai além da formalidade dos estatutos partidários, assumindo característi-
cas de política pública, pela compulsória dotação orçamentária. Em alguns 
países, como o Brasil, a legislação torna obrigatória a transferência de fundos 
provenientes do governo para as fundações e institutos de educação político-
-partidária. Na legislação partidária brasileira, a função educativa e organi-
zadora está presente desde a primeira Lei Orgânica dos Partidos Políticos 
(LOPP – Lei nº 4.740/1965, revogada em 1971). Editada no período do regime 

52 Para mais esclarecimentos sobre esta terminologia ver HENRIQUE, 2009.
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militar, a primeira LOPP é contemporânea à literatura supracitada e ao Códi-
go Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965) ainda vigente. 

Informação eleitoral, educação do 
eleitor e educação cívica

Os partidos no Brasil, como em muitos países, têm personalidade jurídica de 
direito privado. O principal argumento daqueles que criticam ou ignoram a 
contribuição dos partidos para a educação é o fato de que a informação por 
eles prestada é carregada de conteúdo doutrinário e, portanto, partidário. Nes-
sa perspectiva, a informação não seria fonte confiável para orientar cidadãos 
sobre seus direitos ou para assisti-los nas suas escolhas. No entanto, em paí-
ses com grandes desigualdades, baixa escolaridade e dificuldade de acesso aos 
meios de comunicação, onde o Estado ainda não consegue atuar em toda a sua 
dimensão, esta pode ser a única fonte de informação para muitos cidadãos. 
Seria essa informação melhor do que nenhuma? A quem deve ser delegado o 
papel da informação do eleitor, da formação cívica e da educação para a demo-
cracia, então?

Nesse sentido, é preciso diferenciar três conceitos, muitas vezes usados indis-
tintamente pela literatura: informação ao eleitor, educação do eleitor e edu-
cação cívica (CIVIC..., 2012)53. Embora tenham a formação do cidadão como 
ponto comum, cada um tem característica distinta e protagonista adequado.

A informação do eleitor refere-se basicamente à divulgação de dados que o 
habilitem ao exercício do voto, ou seja, a data, a hora, o local, o tipo de eleição, 
mecanismos de voto. Trata-se de informação não relacionada a conceitos polí-
ticos. Nessa perspectiva, é preciso cautela e fiscalização já que há possibilidade 
de “contágio” ideológico-doutrinário, de indução do voto e inclusive de fraudes 
e de violação da legislação partidária em países como o Brasil, onde é proibida 

53 Tradução não oficial de informação sob o título Basic Ideas and Definition of Voter Information, Voter 
Education and Civic Information, contida no tópico Civic and Voter Education da Enciclopedia Ace 
Electoral Knowledge Network.
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a “boca de urna”, ou seja, uma atuação mais próxima dos militantes do partido 
no período de votação.

De acordo com o banco de dados do ACE Electoral Knowledge Network (WHO... 
2015, tradução nossa)54, na maioria dos 223 países pesquisados, a prerrogativa 
de informação do eleitor é compartilhada por vários atores concorrentes, entre 
eles: o órgão nacional e local de gerenciamento das eleições – no caso brasilei-
ro, os tribunais eleitorais; os executivos nas diferentes esferas, as organizações 
não governamentais e organizações da sociedade civil; os partidos, a mídia, as 
instituições religiosas, além dos próprios candidatos.

Observa-se também que, na maioria dos países, o órgão de gerenciamento elei-
toral (Electoral Management Body – EMB) – no Brasil, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) – tem papel protagonista nesse tipo de divulgação. No levanta-
mento do ACE Electoral Knowledge Network (WHO..., 2015), com possibili-
dade de múltiplas respostas, a função é desempenhada pelo EMB nacional em 
70,4% dos casos, podendo ou não estar associada ao órgão regional (12,1%) ou 
local (16,1%). As diferentes esferas de governo (nacional, regional e local) são 
responsáveis pela informação sobre as eleições nacionais em 29,8% dos casos. 
A mídia é responsável em 26,9% e as organizações não governamentais e da 
sociedade civil em 24,6% dos países. Os partidos e os candidatos conduzem as 
campanhas informativas em apenas 15,2% dos casos.

A educação do eleitor, por sua vez, refere-se principalmente à motivação, à 
atitude e ao preparo do cidadão para a participação política via eleições. Fazem 
parte deste escaninho: a informação sobre o papel do sistema eleitoral na for-
mação das bancadas; a relação entre o voto, o sistema eleitoral e a democracia; 
a relação entre direitos humanos e voto. Esses conceitos envolvem conexões 
onde a sofisticação intelectual e a capacidade cognitiva do eleitor – fatores 
diretamente ligados à escolarização – ganham importância. Sem a capacidade 
cognitiva necessária, o eleitor pode optar por conceitos mais simples, “masti-

54 Os bancos de dados do ACE Electoral Knowledge Network é atualizado diariamente. Variações nos per-
centuais e no número de países pesquisados podem ocorrem dependendo da data de acesso, embora 
elas sejam normalmente pequenas. Os dados aqui relatados referem-se às datas de acesso constantes 
das referências. 
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gados” e “adaptados” às lentes dos partidos, principalmente em locais onde os 
órgãos de imprensa não cooperam na divulgação da informação. Eleitores com 
maior sofisticação intelectual, no entanto, desde que motivados, podem apro-
veitar uma salutar concorrência partidária para tirar suas próprias conclusões.

A complementaridade da informação e da educação do eleitor, assim como 
a continuidade dos programas, são particularmente importantes nas novas 
democracias. Infelizmente, na maior parte do mundo as ações de educação 
do eleitorado acabam ocorrendo somente durante as campanhas eleitorais, 
conforme levantamento do ACE Electoral Knowledge Network (AT THE 
 NATIONAL..., 2015). Em 45% dos 222 países e territórios pesquisados, os pro-
gramas educativos restringem-se somente aos períodos de eleições. Em 27% 
deles a educação do eleitor ocorre durante todo o ano. Um aspecto ainda mais 
preocupante: em 20,2% dos países simplesmente não há informação disponí-
vel sobre programas de educação ao eleitor. No caso brasileiro, a Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal promovem uma série de programas de educa-
ção para a democracia durante todo o ano, assim como uma cobertura espe-
cial próxima às eleições.

A educação cívica, por sua vez, envolve conceitos mais amplos e diretamente 
ligados à qualidade da democracia. Inclui a importância da participação cida-
dã, os papéis e as responsabilidades do governo e do cidadão e o conceito de 
accountability. Em resumo: ultrapassa as fronteiras da atitude para a ação, fa-
zendo com que os cidadãos não só conheçam as instituições democráticas, mas 
que as “operem” adequadamente. Até porque, em sintonia com esta literatura, 
mesmo que o hardware democrático exista, ele de nada vale sem um software 
que viabilize e aperfeiçoe o desempenho do equipamento (MOISÉS, 2006).

A educação cívica, englobando os direitos e as responsabilidades dos cida-
dãos, deve ser contínua e pode ser protagonizada por diferentes atores. O 
 levantamento do ACE Electoral Knowledge Network (IS THERE..., 2015) com 
possibilidade de múltiplas respostas mostra que ela é desempenhada conco-
mitantemente em vários países. Os órgãos responsáveis pelo gerenciamento 
nacional das eleições são os principais condutores dos programas de educação 
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cívica em 38,9% dos 221 países e territórios onde foi realizado o levantamento. 
Os órgãos regionais e/ou locais podem realizar e/ou compartilhar o papel em 
4% deles. As organizações da sociedade civil e as ONGs atuam em 16,7% dos 
países. O governo de esfera nacional promove programas de educação cívica 
em 9% dos países. No levantamento atualizado em 1 de fevereiro de 2015, so-
mente dois países mantinham educação cívica promovida pelas três esferas 
de governo: Comores e África do Sul. Os partidos e os candidatos promovem 
campanhas nacionais de educação cívica em apenas 2,7% dos casos. No Brasil, 
a Câmara dos Deputados já assumiu o papel de educadora para a democracia 
em seu planejamento estratégico.

Chama a atenção o fato de que programas nacionais de educação cívica sim-
plesmente inexistem em 27,1% dos países pesquisados, contingente que, asso-
ciado ao percentual de países sem informação disponível, 24,8%, passa a ser 
preocupante e até mesmo coloca em risco a validade da amostra. A lista de 
países onde não há programa nacional de educação cívica é bastante heterogê-
nea55. Envolve democracias antigas, como a França, e democracias jovens, em 
países com grandes desigualdades. Embora o Brasil apareça na lista de países 
sem informação disponível, uma série de instituições, entre elas os partidos, 
concorrem na condução de campanhas nacionais de educação cívica, corres-
pondendo aos conteúdos de direitos e responsabilidades dos cidadãos brasilei-
ros. Como disciplina, a educação moral e cívica era obrigatória no período do 
regime militar (Decreto-Lei nº 869, de 12 de setembro de 1969). Desde a pu-
blicação da Lei nº 8.663, que revogou o dispositivo legal anterior, em 14 junho 
de 1993, esses temas são conteúdos transversais. O papel de educador cívico 
das instituições políticas, desde então, tornou-se mais relevante. Muitas ins-
tituições de ensino acabam acorrendo à Câmara dos Deputados e ao Senado 

55 Países em que não há uma campanha nacional de educação cívica difusora de conteúdos como direi-
tos e responsabilidades dos cidadãos, de acordo com o banco de dados do ACE Electoral Knowledge 
Network: Argélia, Samoa Americana, Andorra, Armênia, Áustria, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bahrain, 
Burundi, Belarus, Belize, Bélgica, Burma (Myanmar), Canadá, Chad, Chile, Chipre, Djibuti, Emirados 
Árabes, Eslovênia, Guiné Equatorial, Finlândia, Fiji, França, Geórgia, Grécia, Guiana, Holanda, Islândia, 
Indonésia, Irã, Irlanda, Itália, Ilhas Marshall, Liechtenstein, Malta, Micronésia, Mônaco, Mongólia, 
Marrocos, Nicarágua, Nova Zelândia, Niger, Noruega, Omã, Paquistão, República Dominicana, Santa 
Helena, Santa Lúcia, Seychelles, Singapura, São Vicente e Granadinas, San Marino, Senegal, Seychelles, 
Singapura, Somália, Suíça, Togo, Turquia, Trinidad e Tobago, Uzbequistão, Vietnam e Zanzibar.



151

Federal em busca de material atualizado e de suporte às atividades de classe, 
conforme testemunham os operadores do programa de visitas monitoradas do 
Congresso Nacional (HENRIQUE, 2013). 

Institutos e fundações partidárias

Assim como ocorre com os partidos, a definição de fundação partidária tam-
bém decorre da prática. De acordo com a Enciclopédia do ACE Electoral 
 Knowledge Network Project, fundações políticas ou partidárias são organi-
zações, geralmente ligadas a um determinado partido político, embora com 
personalidade jurídica independente. As fundações normalmente conduzem 
atividades que beneficiam os partidos a que estão subordinadas, mas não 
atuam diretamente nas eleições. Entre estas atividades estão o treinamento 
e doutrinação voltada para a atividade política dos membros e simpatizantes 
do partido, a assistência aos partidos irmãos em outros países, a manutenção 
de arquivos históricos, a pesquisa e o assessoramento técnico sobre políticas 
públicas de interesse do partido ao qual estão vinculadas (WHAT..., 2015)56. 
Nesse sentido, assumem funções similares aos think tanks.

Em face da extensão do sufrágio e da crescente institucionalização dos parti-
dos, há uma enorme necessidade de quadros especializados, tanto na educação 
quanto na formação das elites e do eleitorado, assim como na educação cívica, 
indicando grande campo de trabalho para as fundações partidárias, especial-
mente em democracias em consolidação.

A maior parte da literatura sobre fundações partidárias encontra-se em sí-
tios das próprias entidades, em documentos oficiais (estatutos) e em sítios de 
 organizações especializados em informações sobre eleições como o portal 
ACE Electoral Knowledge Network. 

A escassa bibliografia específica existente trata de estudos de casos europeus 
e esta concentração geográfica não é acidental. Os mais importantes exemplos 

56 Tradução não oficial do título What are party foundations?, constante do tópico “Political Foundations”.
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de fundações partidárias estão na Europa, mais especificamente na Alemanha. 
São elas, a Fundação Friedrich Ebert, a mais antiga, criada em 1925, ligada ao 
partido Social-Democrata da Alemanha; a Fundação Konrad Adenauer, ligada 
à União Democrata-Cristã; a Fundação Friedrich Naumann, do Partido De-
mocrático Liberal; a Fundação Rosa Luxemburg, do A Esquerda (Die Linke); a 
Fundação Heinrich Böll da Aliança 90/Os Verdes; e a Fundação Hanns  Seidel, 
da União Social-Cristã. Em geral, as fundações alemãs têm como objetivo 
oferecer educação política, promover a pesquisa e organizar a documentação 
histórica e a evolução da corrente ideológica que defendem, apoiar a integra-
ção europeia e colaborar internacionalmente, inclusive dando suporte moral 
e assistência material aos que sofrem perseguição política (CARDIM, 2003). 
Na Alemanha as fundações também recebem recursos públicos. Em 2010, 
96,8% das verbas da Fundação Konrad Adenauer foram provenientes do go-
verno alemão, 2,7% de renda privada (taxas, entre outras), e 0,5% de doações 
 (KONRAD..., 2010).

A maioria das fundações propõe a assistência a partidos “irmãos” internacio-
nalmente – incluindo a ajuda material em muitos casos –, embora a missão de 
“guardiã da democracia” não esteja necessariamente explícita em seus sítios 
eletrônicos. O limite entre a “ajuda” e a “intervenção” é conflituoso, no entanto 
(UNWANTED..., 2012).

Fundações partidárias no Brasil

Embora praticamente ignoradas pela literatura nacional, as fundações parti-
dárias já estão previstas no arcabouço legal brasileiro desde a primeira Lei dos 
Partidos Políticos (LOPP – Lei nº 4.740/1965, revogada):

Art. 75. Os partidos terão função permanente assegurada:

I – pela continuidade dos seus serviços de secretaria;

II – pela realização de conferências;
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III – pela promoção, ao menos duas vezes ao ano, no âmbito da circunscrição 
dos órgãos dirigentes, de congressos ou sessões públicas, para difusão de seu 
programa, assegurada a retransmissão gratuita pelas empresas transmissoras 
de radiodifusão;

IV – pela manutenção de cursos de difusão doutrinária, educação cívica e 
alfabetização;

V – pela manutenção de um instituto de instrução política, para formação e 
renovação de quadros e líderes políticos;

VI – pela manutenção de bibliotecas de obras políticas, sociais e econômicas;

VII – pela edição de boletins ou outras publicações (Lei nº 4.740/1965, grifos 
nossos).

Destaque-se que, no período do regime militar, a educação era considerada 
“função permanente” dos partidos, incluindo a instrução política, a difusão 
doutrinária (educação do eleitor) e a educação cívica, além da “formação e re-
novação dos quadros e líderes políticos”, ou seja, o treinamento das elites. Mais 
do que isto, o partido tinha a prerrogativa de atuar como verdadeira escola, 
podendo inclusive alfabetizar o cidadão, papel importante em um país que, 
em 1960, tinha índice de 30% de analfabetismo entre a população acima de 15 
anos. No mesmo período, o governo militar criou o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (Mobral) com o objetivo de reduzir os altos índices de analfabe-
tismo adulto, o que acabou ajudando na extensão do sufrágio, como será visto 
mais adiante. Além disso, as fundações podiam editar material informativo, 
publicações e funcionar como centro promotor da cultura, pela manutenção 
de bibliotecas de obras, não necessariamente de conteúdo partidário.

Da mesma forma, a Lei nº 5.682, de 21 de julho de 197157, que substituiu a 
primeira Lei Orgânica dos Partidos Políticos (LOPP), manteve a mesma ên-
fase na função educadora dos partidos, acrescentando o treinamento dos 
 “administradores municipais” e a transformação do instituto de “instrução 
política” em “instituto de instrução e educação política”. Fica claro que, com 

57 Lei revogada pela Lei nº 9.096, de 1995, Lei dos Partidos Políticos em vigor.
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esta emenda, o Estado reforçava o papel do partido não só na difusão da infor-
mação, mas também na promoção da educação para a cidadania.

Art. 118. Os partidos terão função permanente assegurada:

I – pela continuidade dos seus serviços de secretaria;

II – pela realização de conferências;

III – pela promoção, ao menos duas vezes ao ano, no âmbito da circunscrição 
dos órgãos dirigentes, de congressos ou sessões públicas, para difusão de seu 
programa, assegurada a transmissão gratuita pelas empresas transmissoras de 
radiodifusão e televisão;

IV – pela manutenção de cursos de difusão da doutrina partidária, educação cívica 
e alfabetização e formação e aperfeiçoamento de administradores municipais;

V – pela manutenção de um instituto de instrução e educação política, desti-
nado a formar, aperfeiçoar e renovar quadros e líderes partidários;

VI – pela manutenção de bibliotecas de obras políticas, sociais e econômicas;

VII – pela edição de boletins ou outras publicações (Lei nº 5.682/1971, grifos 
nossos).

Em 1976, a Lei Falcão (Lei nº 6.339/1976) alterou a LOPP, mas manteve a edu-
cação como função permanente do partido, embora reduzindo o escopo extra-
partidário social, retirando a função alfabetizadora:

Art. 2º O artigo 118 da Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 118. Os partidos terão função permanente através:

I – da atividade contínua dos serviços partidários, incluindo secretaria e tesouraria;

II – da realização de palestras e conferências nos setores subordinados aos di-
versos órgãos de direção partidária;
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III – da promoção de congressos ou sessões públicas para a difusão do seu pro-
grama, assegurada a transmissão gratuita, pelas empresas de rádio e televisão;

IV – da manutenção de cursos de liderança política e de formação e aperfei-
çoamento de administradores municipais, promovidos pelos órgãos dirigentes, 
nacional ou regional;

V – da criação e manutenção de instituto de doutrinação e educação política 
destinado a formar, renovar e aperfeiçoar quadros e lideranças partidárias;

VI – da organização e manutenção de bibliotecas de obras políticas, sociais e 
econômicas;

VII – da edição de boletins ou outras publicações. (Lei nº 6.339/1976, grifo nosso)

Os institutos não foram esquecidos pela Lei nº 6.767, de 1979, que alterou a 
LOPP para extinguir a Arena e o MDB, – documento legal que marcou o fim 
do período de bipartidarismo (1966/1979) –, e fixou o teto para as doações de 
pessoas físicas (particulares), inclusive as destinadas aos institutos partidários, 
facultando sua dedução no imposto de renda.

Art. 1º Os dispositivos da Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos), abaixo enumerados, com as alterações decorrentes das leis 
posteriores, passam a vigorar com a seguinte redação:

[...]

Art. 95. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos será 
constituído:

[...]

III – de doações de pessoa física, no limite, máximo de duzentas vezes o maior 
salário mínimo do país, inclusive com a finalidade de manter os institutos de 
estudos e formação política;

[...]

IV – dotações orçamentárias da União.
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§ 1º As doações a que se refere o item III poderão ser feitas diretamente ao parti-
do, que as contabilizará em livro próprio e prestará contas nos termos desta lei, 
facultada a sua dedução da renda bruta, para fins de cálculo do imposto de 
renda. (Lei nº 6.767/1979, grifos nossos)

Consoante à visão do constituinte (art. 17, § 1º, CF/1988), a atual Lei dos Parti-
dos (Lei nº 9.096/1995) assegurou maior autonomia às agremiações,  dando-lhes 
personalidade jurídica de direito privado, ou seja, reforçando o caráter de asso-
ciação da sociedade civil organizada, fora do Estado, para fomento da participa-
ção popular com a nova ordem democrática. Neste sentido, assegurou recursos 
orçamentários precisos, corrigidos e atrelados ao número de eleitores. Parado-
xalmente, retirou a importância do papel educador, estabelecendo como função 
dos partidos “assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do 
sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos na Cons-
tituição Federal” (Lei nº 9096, de 1995, texto original sem alterações até 1º de 
fevereiro de 2015), uma perspectiva, que enfatiza o caráter da representação de 
interesses, mais adequada à visão da teoria democrática hoje dominante.

Embora tenha como efeito colateral a cartelização dos partidos (PAIVA; 
HENRIQUE, 2013), parece clara e coerente a proposta da Lei nº 9.096/1995 
de assegurar aos partidos o papel de entidades autônomas responsáveis pela 
intermediação da participação popular nas decisões públicas, garantindo-lhes 
financiamento com recursos definidos e dotações orçamentárias da União, 
após um longo regime de exceção. De acordo com a Lei dos Partidos (art. 38), 
o fundo partidário é constituído por recursos públicos e privados provenientes 
de multas e penalidades pecuniárias, recursos financeiros que lhes forem des-
tinados por lei, em caráter permanente ou eventual; doações de pessoa física 
ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na 
conta do fundo partidário; dotações orçamentárias da União em valor nunca 
inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano 
anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centa-
vos de real, em valores de agosto de 1995, corrigidos pelo IGP-DI/FGV.58

58 Informação disponibilizada no site do TSE.
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Noventa e cinco por cento do fundo partidário são distribuídos na proporção 
dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados e cin-
co por cento do total do fundo são distribuídos, em partes iguais, a todos os 
partidos aptos, que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).59 

Embora sem as dotações orçamentárias específicas da legislação atual, o Fun-
do Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidá-
rio) já existia desde a primeira Lei Orgânica dos Partidos (Lei nº 4.740/1965, 
art. 60), composto por multas e penalidades, recursos financeiros “destinados 
em lei”, dotação orçamentária (art. 61) e doações particulares, inclusive com a 
finalidade de manter o instituto de instrução política (AMORIM, 2005). Para 
Rabat (2011), a criação do fundo tinha outra perspectiva, já que os partidos 
tinham personalidade jurídica de direito público e funcionavam quase como 
“braços do Estado”.

A referência a uma “previsão orçamentária de recursos para o fundo partidá-
rio” (Lei nº 4.740/1965, art. 61, caput), em particular, ilustra a preocupação de 
que o próprio Estado se responsabilize, em alguma medida, pela preservação 
material dos partidos. No caso das Leis Orgânicas de 1965 e de 1971, essa va-
lorização ganhava viés específico, já que as agremiações partidárias eram tra-
tadas como entidades de direito público, o que justificava, inclusive, a re-
gulamentação legal de boa parte de seu funcionamento interno. ( RABAT, 
2011, p. 7, grifo nosso)

Paradoxal, no entanto, é o fato de a preocupação com a autonomia e a saúde 
financeira dos partidos não ter sido amparada pela manutenção explícita da 
educação, entre as funções partidárias, em um momento em que o fomento 

59 A questão da distribuição do fundo dos partidos parlamentares proporcional à quantidade de votos 
recebidos pela própria agremiação, e não pelos candidatos que por ela concorreram na última eleição 
para a Câmara dos Deputados, foi objeto de grande controvérsia na 54ª Legislatura, como resultado 
da criação do PSD. A Lei nº 12.875, de 30 de outubro de 2013, que regulamentou a chamada “portabi-
lidade eleitoral” confirmou o entendimento de que 95% dos recursos do fundo serão distribuídos aos 
partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, des-
considerando as mudanças de filiação partidária mesmo que para agremiação recém-criada. A lei, no 
entanto, excepciona os casos de fusão e de incorporação. Entretanto, decisões recentes dos tribunais 
superiores acabaram garantindo os recursos do fundo partidário proporcional aos votos recebidos 
pelos parlamentares que migraram para outros partidos criados na 54a Legislatura, além do PSD (TSE..., 
2014; RICHTER, 2014). A questão parece ainda não estar pacificada, portanto.
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à  participação cidadã fazia-se mais importante: o momento da transição de 
um regime ditatorial para o democrático. Até porque a transformação do 
partido em pessoa jurídica de direito privado parecia ter o intuito de trans-
formar os “braços do Estado” para entregá-los nas mãos do povo (PAIVA; 
HENRIQUE, 2013).

No corpo da lei havia uma perspectiva alvissareira, no entanto. A Lei dos Par-
tidos (Lei nº 9.096/1995), que revogou a LOPP de 1971, destina no mínimo 
20% dos recursos do fundo partidário à criação e manutenção de instituto de 
pesquisa e de doutrinação e educação política:

Art. 44. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados:

I – na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de 
pessoal, a qualquer título, observado neste último caso o limite máximo de 20% 
(vinte por cento60) do total recebido;

II – na propaganda doutrinária e política;

III – no alistamento e campanhas eleitorais;

IV – na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutri-
nação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento 
do total recebido. (Lei nº 9.096/1995, publicação original, grifo nosso)

Para se ter uma ideia do montante alocado às fundações, a dotação do fundo 
partidário de 201461 foi da ordem de R$ 313.494.822,00 e a receita de multas, de 
R$ 58.460.772,00 o que perfaz um orçamento de mais de 70 milhões de reais 
(R$ 74.391.118,80) de recursos públicos para as fundações partidárias.

A situação se inverte: de fonte, as fundações passam a destino de recursos 
partidários. Dessa maneira, ganharam força já que os partidos passaram a ser 
obrigados a constituir a Fundação de Pesquisa e Doutrinação e Educação Polí-
tica (Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 22.226, de 2006). Da mesma 

60 Percentual alterado para 50% pela Lei nº 12.034, de 29/9/2009 (minirreforma eleitoral).

61 Fonte: Dados do fundo partidário, atualização de 25 de dezembro de 2014. Disponível em: <http://
www.tse.jus.br/partidos/fundo-partidario>. Acesso em: 1 fev. 2014
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forma, tiveram assegurada autonomia jurídica e econômica. A Resolução do 
Tribunal Superior Eleitoral nº 22.121 de 2005 determina que cada partido só 
pode ter uma única fundação de direito privado, em caráter nacional, 62 sendo 
que sua criação deve constar do estatuto partidário. Além disso, os partidos 
não podem utilizar recursos das fundações partidárias, conforme Resolução 
do Tribunal Superior Eleitoral nº 21.841, de 2004, o que reafirma a importân-
cia das fundações e, consequentemente do papel educacional dos partidos, es-
vaziando o principal argumento contra as fundações partidárias: o de que elas 
proporcionam uma brecha legal para o aporte de erário para os partidos, onde 
o financiamento público partidário não é permitido (WHAT..., 2015). Da mes-
ma forma que fez com os partidos, o legislador garantiu às fundações a auto-
nomia almejada pelo constituinte por meio do aporte de recursos financeiros.

As fundações têm autonomia para contratar com instituições públicas e pri-
vadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finali-
dades, além de intercâmbio com instituições não nacionais (Lei nº 9.096/1995, 
art. 5363), desde que não recebam “direta ou indiretamente sobre qualquer 
forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em pecú-
nia, dessas entidades ou de governo estrangeiro” (Resolução do TSE nº 22.746, 
2008, art. 3º, § 6º).

Os partidos políticos também não podem receber direta e indiretamente “sob 
qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável 
em dinheiro” de entidades ou governo estrangeiros ou de subordinação a es-
tes”, – sendo esta vedação também constitucional (CF, art. 17, § 1º, II):

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer for-
ma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, 
inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: I – entida-
de ou governo estrangeiros; II – autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as 

62 Art. 1º e Art. 3º, § 1º.

63 Art. 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por partido político, destinado ao estudo 
e pesquisa, à doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem autonomia 
para contratar com instituições públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de 
acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais 
(Lei nº 9.096/1995, art. 53, publicação original, texto mantido sem alterações até 1º fev. 2015).
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dotações referidas no art. 38; III – autarquias, empresas públicas ou concessio-
nárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e fundações insti-
tuídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades 
governamentais; IV – entidade de classe ou sindical. (Lei nº 9.096/1995, art. 31, 
texto original mantido até 1º fev, 2015, grifos nossos)64

Dessa forma, de acordo com a legislação e os entendimentos dos tribunais su-
periores, ao contrário do que ocorrem em outros países, nem as fundações, 
nem os partidos políticos podem receber recursos de outras fundações ou par-
tidos estrangeiros.

Partidos políticos e fundações partidárias

O Brasil tem 32 partidos, sendo 28 representados na Câmara dos Deputados 
(TSE e Secretaria-Geral da Mesa, fev. 2015). Nas eleições de 2010, o Brasil 
tinha 27 partidos, sendo que 22 deles conseguiram cadeiras na Câmara dos 
Deputados. A estrutura das fundações partidárias varia enormemente, embo-
ra a função educadora esteja presente em todas elas. Algumas têm endereço 
eletrônico próprio, editora e estão presentes nas mídias sociais, como a Fun-
dação Perseu Abramo, do PT. Algumas podem ser acessadas por link (botão) 
no sítio do partido, como a Fundação Ulysses Guimarães, do PMDB. Outras 
têm pouco ou nenhum destaque no sítio do partido, como a Fundação Social 
Democrata Cristã de Estudos Sociais do PSDC, criada em 1997 e a Fundação 
Primeiro de Maio, do recém-criado Solidariedade (SD)65. Entre as fundações 
partidárias, a Fundação Milton Campos, do Partido Progressista (PP), é a mais 
antiga, instituída em 17 de setembro de 1975, como instituto da antiga Arena.

Embora as agremiações maiores e mais longevas tendam a ter fundações mais 
estruturadas, o tamanho ou a “idade” do partido nem sempre estão relacionados 

64 A Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 21.841, de 2004 (art. 5º, § 2º) reitera que entre estas funda-
ções estão “o instituto ou a fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o 
art. 44, inciso IV, Lei nº 9.096/1995”.

65 Informação referente a 3 de fevereiro de 2015. Os sítios dos partidos são alterados constantemente, 
implicando em mudanças quanto ao destaque ou não da fundação partidária.
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à importância e ao destaque da fundação. O Partido Ecológico Nacional (PEN), 
criado em junho de 2012, teve apenas um representante na 54a Legislatura (2011-
2015) e recebeu apenas 0,29% dos recursos do fundo partidário em 2014. Sua 
fundação, a Fundação Ecológica Nacional (FEN), no entanto, tem sítio próprio, 
link na página do partido e está presente nas principais mídias sociais66.

Os recursos do fundo partidário, no entanto, são a fonte primária de finan-
ciamento das fundações independentemente do tamanho da agremiação. O 
quadro 1 mostra uma lista de fundações dos partidos registradas no TSE com 
percentual de alocação do fundo partidário baseado na distribuição dos duo-
décimos em 2014 (TSE, 25 dez. 2014). Como dito, o partido deve alocar no 
mínimo 20% dos recursos recebidos para a fundação.

Quadro 1 – Fundações Partidárias dos Partidos Registrados no TSE – Dezem-
bro 2014

Nome do Partido Sigla Fundo Partidário (%) Fundação

Partido dos Trabalhadores PT 16,05 Fundação Perseu Abramo

Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro

PMDB 11,46
Fundação Ulysses 
Guimarães

Partido da Social Democracia 
Brasileira

PSDB 10,84 Instituto Teotônio Vilela

Partido da República PR 6,53
Instituto Republicano/ 
Instituto Álvaro Valle (PL)*

Partido Progressista PP 6,48 Fundação Milton Campos**

Partido Socialista Brasileiro PSB 5,96 Fundação João Mangabeira

Partido Social Democrático PSD 5,93 Espaço Democrático

Democratas DEM 4,75
Fundação Liberdade e 
Cidadania (antigo Instituto 
Tancredo Neves – PL)

Partido Democrático Trabalhista PDT 3,90
Fundação Leonel Brizola/
Alberto Pasqualini

66 Informação referente a 3 de fevereiro de 2015.
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Nome do Partido Sigla Fundo Partidário (%) Fundação

Partido Trabalhista Brasileiro PTB 3,82
Fundação Instituto Getúlio 
Vargas

Partido Verde PV 3,11 Fundação Herbert Daniel

Partido Social Cristão PSC 2,70
Instituto Brasileiro de 
Estudos Políticos Pedro 
Aleixo

Partido Comunista do Brasil PCdoB 2,75 Instituto Maurício Grabois

Partido Popular Socialista PPS 2,19 Fundação Astrojildo Pereira

Partido Republicano Brasileiro PRB 1,81
Fundação Republicana 
Brasileira

Partido Socialismo e Liberdade PSOL 1,27 Fundação Lauro Campos

Partido Humanista da Solidariedade PHS 0,83
Fundação Solidarista 
(Funsol)

Partido da Mobilização Nacional PMN 0,81 Fundação JK

Partido Trabalhista do Brasil PTdoB 0,77
Fundação Barão e Visconde 
de Mauá

Partido Trabalhista Cristão PTC 0,72
Instituto de Estudos 
Políticos São Paulo

Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro

PRTB 0,42 Instituto Jânio Quadros

Partido Republicano Progressista PRP 0,44
Fundação Dirceu Gonçalves 
Resende

Partido Trabalhista Cristão PTC 0,73
Instituto de Estudos 
Políticos São Paulo

Partido Social Liberal PSL 0,60 Instituto Milton Lyra Bivar

Partido Social Democrata Cristão PSDC 0,34
Fundação Social 
Democrata Cristã de 
Estudos Sociais

Partido Trabalhista Nacional PTN 0,33 Fundação Dorival de Abreu

Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificado

PSTU 0,26
Fundação José Luiz Rosa 
Sundermann

Partido Comunista Brasileiro PCB 0,18 Fundação Dinarco Reis

Partido da Causa Operária PCO 0,16
Fundação João Jorge Costa 
Pimenta
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Nome do Partido Sigla Fundo Partidário (%) Fundação

Partido Pátria Livre PPL 0,18 Instituto Cláudio Campos

Partido Ecológico Nacional PEN 0,29
Fundação Ecológica 
Nacional

Partido Republicano da Ordem 
Social

PROS 0,16 Fundação da Ordem Social

Solidariedade SD 2,26 Fundação Primeiro de Maio

Fonte: SGM (Câmara dos Deputados); TSE; sites dos partidos, fundações e lideranças na Câmara 
dos Deputados. Elaboração da autora.

(*) Fruto da incorporação de dois partidos (Prona e PL) o PR ainda mantém o antigo Instituto 
Álvaro Valle, um dos pioneiros na criação das “escolas de formação partidária”.

(*) Fundada pela antiga Arena em 1975.

O partido na pesquisa, na educação das elites 
e na elaboração de políticas públicas

Como visto, as funções informativa e educadora dos partidos não se restrin-
gem a uma única ponta do processo eleitoral. Ainda esquecido, embora rele-
vante, é o papel dos partidos na formação das elites, candidatos e incumbents 
(ocupantes de cargos públicos), principalmente quando essa formação envolve 
o assessoramento técnico e, por essa via, a elaboração, agenda e implementa-
ção de políticas públicas, ou seja, quando o partido age como think tank.

Fruto do aumento da institucionalização dos partidos internacionalmente, a 
função policy think tank já é admitida pela literatura contemporânea (NORRIS, 
2007, p. 103). Embora haja estudos sobre os think tanks, há carência de pesquisas 
não só sobre este papel assumido pelas fundações dos partidos como também 
sobre a relação entre as duas instituições, que têm muitos pontos em comum.

A carência de pesquisas pode residir na imprecisão do conceito de think tank, 
que gera debate inclusive entre os especialistas. Para Rich (2006), think tanks 
são organizações não lucrativas, sem interesses, que produzem e principalmente 
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contam com especialistas e ideias para obter apoio e influenciar a elaboração 
de políticas públicas. A definição parece descolada da realidade ao restringir o 
trabalho dos think tanks a organizações “sem interesses”, ou seja, imparciais no 
âmbito da elaboração de políticas públicas. Mesmo na perspectiva da qualida-
de do regime democrático, as políticas públicas representam a materialização 
das preferências dos cidadãos, que por mecanismos institucionais são transfor-
madas em votos, que selecionam elaboradores e implementadores de políticas 
públicas (POWELL, 2005, p. 63). Logo, elas sempre representarão algum inte-
resse que, neste aspecto, são comumente direcionados pelos parlamentares às 
assessorias técnicas das instituições e do partido para que elaborem estudos e 
proposições destinadas a tramitação no Congresso Nacional.

O mesmo autor, mais adiante, acrescenta uma definição operacional bem mais 
ampla: “think tanks são organizações não lucrativas que conduzem e disse-
minam a pesquisa e as ideias em políticas públicas” (RICH, 2006, p. 17). Já 
Garcé (2009, p. 11-12) admite que essas instituições podem ser organizadas de 
maneiras bem diferentes, tendo em comum o fato de que “usam a evidência de 
pesquisa para influenciar políticas públicas e privadas, direta ou indiretamen-
te”, por meio de consultoria, interação com a mídia, informação e participação 
direta na elaboração de políticas públicas junto aos tomadores de decisão. À 
vista disso, algumas fundações e, principalmente, as assessorias técnicas das 
lideranças dos partidos nos parlamentos – assim como as consultorias legis-
lativas e órgãos como o Congressional Research Service (CRS), nos Estados 
Unidos – podem, em alguns aspectos, compartilhar competências de think 
tanks, desde que descartada a utópica prerrogativa do “desinteresse político”.

A literatura costuma abordar o treinamento das elites em reuniões e conven-
ções partidárias, ou seja, voltado para as eleições. Os estudos, no entanto, nor-
malmente se atêm à formação de quadros pela divulgação de informação sobre 
o funcionamento partidário e sobre as eleições: prazos e exigências operacio-
nais, por exemplo. O partido, entretanto, muitas vezes desempenha papel mui-
to mais amplo, tanto na divulgação da informação e no treinamento da bancada 
a respeito de assuntos especializados relacionados a matérias em tramitação 
no Congresso – importante para votações mais ideológicas e coesas – quanto 
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na educação cívica do representante. A julgar pela análise dos estudos de re-
crutamento e de treinamento das elites, é como se, a partir do momento que o 
representante fosse eleito, simplesmente deixasse de ser cidadão. Na verdade, 
enquanto representante ou incumbent, o cidadão ganha nova responsabilidade 
e, na maioria das vezes, não está preparado para tanto.

A informação e a educação para o exercício da democracia são fundamen-
tais entre os que ocupam cargos públicos não só porque podem mudar o voto 
parlamentar, mas principalmente pelo efeito multiplicador. Na prática, os que 
operam no Legislativo sabem da importância das assessorias e da experiência 
adquirida na instituição (senioridade) para a formação das elites. Esse aspecto 
parece, no entanto, ser percebido somente entre aqueles que “operam” a políti-
ca no dia a dia e nos sites especializados.

[...] A educação do eleitor assim como a educação cívica é quase sempre dire-
cionada ao cidadão comum. Assume-se que ele deve aprender a ser democráti-
co, a votar, a eleger líderes, a entender como o processo político funciona, sua 
responsabilidade cívica e sobre a governança. Pouco se discute se aqueles que 
assumem o poder político entendem os princípios da democracia e se realmente 
querem obedecê-los. Menos ainda, sobre o que esses líderes devem aprender 
a partir do momento em que são eleitos e o que eles simplesmente assumem 
que sabem, mas que realmente não sabem, no que tange à representação, ao go-
verno, à tomada de decisões e aos direitos e responsabilidades constitucionais” 
( EDUCATING..., 2012, tradução nossa67).

Com o aumento da institucionalização dos parlamentos (POLSBY, 1968), da 
competição eleitoral e, consequentemente da necessidade de expertise (WEBB; 
KOLODNY, 2006), há uma tendência de elevação da procura de orientação e de 
treinamento ministrado pelas instituições políticas. Nesse sentido, a Câmara 
dos Deputados promove uma série de cursos presenciais e à distância volta-
dos para assessores, servidores e parlamentares, o que representa importante 
agenda de pesquisa (ainda hoje negligenciada), especialmente no que tange às 
implicações da educação das elites para a qualidade da democracia.

67 Esta é uma tradução não oficial da versão em inglês do tópico “Civic and voter education” (educação 
cívica e educação do eleitor), “Educating leaders and citizens” (educando líderes e cidadãos) publicado 
pela ACE Electoral Knowledge Network.
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A educação para a cidadania em 
democracias assimétricas

Na perspectiva inicial de Dahl (1997), o aumento da competição e do su-
frágio seriam quase suficientes para o aumento da “politização do eleitora-
do”. No caso brasileiro, proporcionalmente à população, desde o advento da 
Nova República, o eleitorado cresceu de 51,17% em 1985 para 71,04% em 2014 
(BRASIL..., 2014). Mais acentuado durante o regime militar (163% entre 1966 
e 1982), o aumento do eleitorado no Brasil está, de certa forma, atrelado à 
educação. Até 1985, os analfabetos não podiam votar. Conforme citado an-
teriormente, a alfabetização foi uma forma de extensão do sufrágio e era um 
dos papéis das fundações partidárias na própria legislação durante o governo 
militar. Os contingentes de analfabetos foram reduzidos drasticamente desde 
meados do século passado. Em 1950, os analfabetos correspondiam a 50,5% da 
população com 15 anos ou mais; 30%, em 1960; 25,5%, em 1980 (FERRARO, 
2002); 13,63% em 2000 e hoje correspondem a 9,6% dos adultos (Censo 2010). 
Associada ao aumento da escolarização, a inclusão do voto do analfabeto com 
a Emenda Constitucional 25, em 1985, aumentou consideravelmente o núme-
ro de eleitores (NICOLAU, 2002), que correspondiam a 22,13% da população 
em 1960, a 51,17% em 1985 e a 61,89% em 1994.

A extensão do sufrágio não parece ter sido suficiente para aumentar os índices 
de confiança social e política, de associativismo e de identificação partidária 
(PAIVA; TAROUCO, 2011; MOISÉS, 2010). Os índices de confiança social e de 
capital social caem em todo o mundo (PUTNAM, 1995), embora a queda seja 
inconstante e heterogênea (NORRIS, 2011). Historicamente, o Brasil registra 
os piores índices de confiança social e de capital social do World Values Survey 
(WVS) (NORRIS, 2007, p. 151; INGLEHART, 1999, p. 102). A associação entre 
Congresso e partidos já foi comprovada por Power e Jamison (2005) em dezes-
sete países da América Latina, a partir de dados do Latinobarómetro. Entre os 
fatores pesquisados por Rennó (2001, p. 43) na região, a participação política, 
em partidos políticos, o associativismo, a confiança interpessoal e a confiança 
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no Congresso mostram os mais altos índices de associação (0,14), no Brasil, 
sendo estatisticamente significativa em 82% dos casos.

Com exceção das igrejas e das associações religiosas, os índices de associativis-
mo do brasileiro são baixos. Dos quase 143 milhões de eleitores, apenas 10,7% 
são filiados a partidos (BRASIL..., 2014). O percentual de voto na legenda não 
chega a dois dígitos. Na dimensão eleitoral, no entanto, a participação política 
do brasileiro é alta. O índice de comparecimento nas eleições está acima de 
80% desde 2002, e, embora o alistamento e o voto sejam obrigatórios no Brasil, 
as sanções para o não comparecimento às urnas praticamente inexistem, já 
que há a possibilidade de justificativa e as multas são extremamente baixas.68

As razões para esse descompasso podem estar na percepção subjetiva e nas 
orientações. A análise dos dados da Pesb Política 2005 (CIDADANIA..., 2005) 
mostra que o brasileiro não relaciona o engajamento em associações ao com-
portamento cidadão. Entre dez itens citados, a participação em associações 
políticas ou sociais é a nona atitude mais importante para o bom cidadão, só 
perdendo para “escolher produtos por razões políticas, éticas ou ecológicas, 
mesmo que eles sejam um pouco mais caros” (HENRIQUE, 2009).

Pelo que indicam os surveys nacionais e internacionais, a percepção da demo-
cracia no Brasil é eminentemente eleitoral. Votar é a principal característica do 
cidadão para 60% dos brasileiros (LATINOBARÓMETRO..., 2009) e a única 
que chega ao consenso para a maioria na América Latina. Ao contrário de ne-
gativa, essa característica pode representar perspectiva alvissareira para uma 
eficiente educação cívica no Brasil, pela associação da informação eleitoral aos 
conteúdos cívicos, quando o brasileiro se encontra mais motivado, ou seja, nos 
períodos de campanha eleitoral. Além dos órgãos governamentais, os partidos 
também podem reforçar a identidade e aumentar a legitimidade a partir do tra-
balho junto ao eleitor. Até porque recebem recursos públicos para tanto.

A literatura associa o declínio do interesse e do apreço dos cidadãos pelas ins-
tituições políticas à adoção de valores pós-materialistas (INGLEHART, 1988, 

68 R$ 3,50, sendo que a Justiça Eleitoral pode liberar o pagamento no caso de falta de recursos comprovada.
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1999), decorrentes da segunda transição demográfica, e ao advento de cidadãos 
mais escolarizados e bem informados, que aderem ao regime de forma difu-
sa, mas o criticam, de forma específica, na chave Eastoniana (EASTON, 1965). 
Nessa perspectiva, a confiança em instituições está diretamente relacionada à 
avaliação do desempenho (OFFE, 1999) e a desconfiança e o criticismo passam 
a ser benéficos para a qualidade do regime, desde que associados ao advento de 
cidadãos mais escolarizados e críticos (NORRIS, 1999; 2011) com maior exi-
gência com relação ao regime, ao qual aderem de forma crescente. Os chama-
dos democratas insatisfeitos (DAHL, 2000) exigem não só maior eficiência das 
instituições políticas como também novas formas de compensação do deficit 
democrático, como demonstra o aumento do ativismo político em novos meca-
nismos de participação (NORRIS, 2007). Os valores pós-materialistas, voltados 
para a autoexpressão, a confiança e o ativismo social podem ser ótimos predito-
res de altas aspirações democráticas, embora os efeitos da educação continuem 
aumentando o deficit democrático (NORRIS, 2011). A escolarização também 
influencia no aproveitamento dos efeitos benéficos da segunda transição de-
mográfica nos Estados Unidos (CAHN; CARBONE, 2012). Em resumo: tudo 
indica que a escolarização e a educação continuam sendo os grandes “filtros” da 
percepção das instituições democráticas, e, por esta via, diretamente influentes 
na participação, no engajamento cívico e na qualidade do regime.

O criticismo derivado de uma melhoria social e cotejado pelo aumento da ade-
são ao regime também foi observado no Brasil (MENEGUELLO, 2010). Assim 
como ocorre internacionalmente, a avaliação negativa das instituições demo-
cráticas parece associada à escolarização no Brasil, onde a relação entre con-
fiança política e educação apresenta aspecto ainda mais relevante. A confiança 
e a avaliação positiva do desempenho do Congresso Nacional são considera-
velmente maiores entre os menos escolarizados (média de 19% para os entre-
vistados com ensino fundamental contra 9% entre os com ensino superior), 
particularmente, entre os analfabetos (HENRIQUE, 2011). Uma análise dos 
índices de avaliação do trabalho parlamentar do Datafolha no período de 2005 
a 2008 – período que concentra dois dos três piores índices de avaliação do 
desempenho parlamentar na esteira do escândalo do mensalão – mostra que 
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a informação e a escolarização foram os fatores que mais influenciaram a rapi-
dez da reação às notícias e a avaliação de desempenho. O escândalo do mensa-
lão mostrou-se interessante estudo de caso da percepção das instituições de-
mocráticas, pelo efeito potencializador da associação de partidos, Congresso 
Nacional e políticos – três atores que ocupam os piores lugares do ranking da 
confiabilidade, e que, como dito anteriormente, são colocados em um mesmo 
escaninho: a classe política.

No mesmo sentido, uma pesquisa entre os participantes do programa de vi-
sitas monitoradas do Congresso Nacional mostra que a escolarização é fator 
determinante para a percepção da instituição antes e depois da visita. O survey 
indicou que a visita melhora a avaliação de desempenho da amostra em geral. 
Mas as variáveis só estão relacionadas quando controladas pela escolaridade. 
Além disso, o impacto dos conteúdos é maior entre os menos escolarizados, 
que aumentam o criticismo após a visita – o que atesta a importância de pro-
gramas de educomunicação entre os segmentos menos escolarizados e mais 
carentes para o aumento da qualidade da democracia (HENRIQUE, 2013).

Considerações finais

A melhoria dos índices de participação social e de confiança nas instituições 
democráticas e o consequente aumento da qualidade da democracia passam 
pela capacitação dos cidadãos. Como bem coloca Powell (2005, p. 64, 68), “a 
ignorância mesmo dos mais educados com relação aos procedimentos básicos 
de políticas públicas é bastante conhecida e [é] um problema em geral para a 
democracia”, até nas modelares. Mesmo nas democracias avançadas, a educa-
ção é considerada “condição facilitadora” no primeiro elo da cadeia de respon-
sividade, ou seja, na estruturação das escolhas.

No Brasil, os partidos políticos estão entre as instituições mais mal avalia-
das. A atual Lei Orgânica dos Partidos (Lei nº 9.096/1995) assegurou a auto-
nomia dos partidos pela alocação de dotação orçamentária certa e atrelada à 
extensão do sufrágio, incluindo percentual mínimo obrigatório de 20% para 
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as fundações partidárias. Em outras palavras, assegurou a função educado-
ra dos partidos, agora pessoas jurídicas de direito privado, e, portanto, livres 
da intervenção estatal constante do regime de exceção. Nesse sentido, como 
demonstrado no presente artigo, embora frequentemente esquecidas pela lite-
ratura, as fundações partidárias oferecem boas oportunidades de aumento da 
confiança e da identificação partidária, pelo reforço da função educativa dos 
partidos tanto junto às elites quanto junto ao eleitorado.

Ao contrário dos países de onde a literatura mainstream advém, no Brasil, a 
educação pode ser considerada “subversão” da cadeia de responsividade, por-
que penaliza a democracia, não só pelo baixo engajamento cívico, mas pelo 
reforço à desigualdade e a exclusão. Em um país com um contingente de 13,2 
milhões de analfabetos e de quase 30 milhões de analfabetos funcionais (bra-
sileiros com mais de quinze anos e menos de 4 anos de escolaridade) a fun-
ção educadora dos partidos políticos, patrocinada pelo erário, ultrapassa as 
fronteiras do debate acadêmico para assumir status de dever republicano e de 
responsabilidade social.

A educação para a cidadania já é uma função do setor público para o Banco 
Mundial que, em documento sobre a accountability no Terceiro Setor (ALSOP, 
2005) define a responsabilidade social (social accountability) no setor público 
como uma abordagem para a construção da assunção de responsabilidade ou 
da responsabilização69 que depende do engajamento cívico, ou seja, de que os 
cidadãos comuns e/ou a sociedade civil organizada participe(m) diretamente 
ou indiretamente exigindo a accountability do governo.

É preciso lembrar que, enquanto disputa os primeiros lugares da economia 
mundial, o Brasil ostenta índices de analfabetismo competitivos não com os 
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, os 
países mais ricos), mas com países da África subsaariana (a parte mais pobre 
do planeta). O 11º Relatório de Monitoramento Global da Educação para Todos, 
da Unesco, divulgado em janeiro de 2014, coloca o Brasil em 8º lugar entre os 
países com maior número de analfabetos adultos. Neste cenário, os partidos 

69 Outras acepções para accountability em português.
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políticos, e principalmente suas fundações, financiadas com dinheiro público, 
simplesmente não podem negligenciar a função de educadores. Afinal de con-
tas, educação no Brasil é muito mais do que uma questão de democracia, é uma 
questão de responsabilidade social.
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Introdução

No contexto de consolidação e aprofundamento do sistema democrático brasi-
leiro, o Poder Legislativo enfrenta alguns desafios específicos, tais como maior 
visibilidade institucional, interação com a sociedade civil e transparência de 
suas ações políticas. Trata-se de três aspectos intrinsecamente relacionados, 
uma vez que visibilidade implica transparência e a interação é essencial para 
a política, atividade realizada “entre os homens” como define Hannah Arendt 
(1999), ou seja, construída pelas relações e interações entre pessoas, o que le-
vou, historicamente, ao atual modelo de democracia representativa.

Nessa perspectiva, a atuação do Parlamento é fundamental para o fortale-
cimento da esfera pública, entendida como um espaço no qual as demandas 
e reivindicações sociais são exteriorizadas. Isso porque a visibilidade insti-
tucional, a transparência política e a interação social constituem elementos 
indispensáveis para o fortalecimento dessa esfera pública e, por extensão, da 
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 democracia. Assim, cumpre delimitar o objetivo deste artigo: analisar como as 
novas tecnologias são empregadas pela Câmara dos Deputados para estimular 
experiências de participação social e deliberação pública, procurando verificar 
como se concretizaram alguns aspectos do uso das novas tecnologias, quais as 
potencialidades e limitações. Ademais, cabe examinar, ainda, como esses ele-
mentos são articulados institucionalmente de modo a estimular a ação política 
do cidadão e sua performance na esfera pública a partir da atuação do Poder 
Legislativo no contexto de aprimoramento da democracia brasileira.

O foco específico do texto, portanto, é a apresentação de um balanço sobre a 
experiência recente da Câmara dos Deputados, mais precisamente a partir do 
final da década de noventa e início dos anos 2000, quando foi reformulado o 
sistema de informação e divulgação do Parlamento brasileiro, com o advento 
das chamadas novas mídias. Isso inclui as estratégias de divulgação, de visibi-
lidade política e de comunicação institucional utilizadas pela Câmara para dar 
suporte às suas ações voltadas para o aperfeiçoamento da democracia política. 
Tal escopo pode ser expresso nas seguintes questões:

a. como se caracterizam os principais mecanismos de comunicação e divul-
gação institucional da Câmara para estimular a participação democrática e 
promover a interação com a sociedade civil?

b. como são realizadas as ações voltadas para esse foco?

c. de que modo se caracteriza a política de interatividade social da Câmara 
dos Deputados?

d. quais são os resultados concretos das atividades de interação e de comuni-
cação da Câmara do ponto de vista político e institucional?

As novas mídias legislativas e seus respectivos canais de interatividade foram 
criados com base em duas razões principais, as quais podem ser tomadas como 
pressupostos e justificativas iniciais para o estudo proposto, a saber:

1. o argumento baseado no princípio constitucional da publicidade;

2. a contraposição à agenda negativa da mídia privada sobre o Poder Legislativo.
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A publicidade em relação às ações de governo já foi devidamente defendida por 
Norberto Bobbio (2005, p. 28, 30), segundo o qual “o poder político é o poder 
público (...) mesmo quando não é público, não age em público, esconde-se do 
público, não é controlado pelo público”. Para Bobbio, a República diferencia-
-se dos regimes autoritários ou absolutistas exatamente porque há um contro-
le público do poder e a livre formação de uma opinião pública. Dessa forma, 
 Bobbio concorda com Carl Schmitt quanto à ideia de que “a representação 
apenas pode ocorrer na esfera da publicidade” e que a democracia precisa do 
exercício dos direitos de liberdade e só pode funcionar se as ações dos gover-
nantes forem “esmiuçadas, julgadas e criticadas quando tornadas públicas”.

Para garantir o princípio constitucional da publicidade dos atos públicos, as 
administrações públicas desenvolveram uma série de estratégias de visibilida-
de, as quais resultaram em sistemas públicos de informação e transparência, 
como o que é mantido pela Câmara dos Deputados. Desse modo, um sistema 
público de interação política não se sustenta apenas com a emissão de infor-
mação para o cidadão, mas com atividades que tenham por objetivo imple-
mentar a participação democrática dos receptores e usuários dos serviços de 
informação oferecidos. Afinal, a visibilidade é da natureza do poder, como des-
taca Thompson (1995).

O artigo está estruturado em três partes. Na primeira, apresenta-se uma con-
textualização sucinta sobre a organização burocrática e tecnológica da Câmara 
dos Deputados voltada para a divulgação, a transparência e a participação 
social com o uso das novas mídias. A segunda contém uma breve discussão 
teórica relacionada à configuração atual da Câmara em termos de informa-
ção e participação, complementada com uma abordagem sobre confiança nas 
 instituições políticas e qualidade da democracia. A terceira contempla o ba-
lanço da experiência recente da Casa, organizado da seguinte forma:

a. inventário e descrição dos canais de interatividade e participação da 
Câmara, com a hierarquia e tipologia;

b. levantamento das principais experiências de participação e interatividade 
em andamento e seus resultados iniciais.
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A criação das ferramentas de comunicação 
da Câmara dos Deputados

O sistema de comunicação da Câmara é gerido pela Secretaria de Comu-
nicação (Secom), órgão que responde diretamente à Presidência da Casa. A 
implantação desse sistema começou em 1961, antes da ditadura militar, com 
serviço de radiodifusão responsável pelo informativo inserido no programa 
radiofônico A Voz do Brasil70. Até a década de noventa, a coordenação dos 
trabalhos era feita pela Assessoria de Divulgação Institucional e Relações Pú-
blicas (Adirp), órgão que refletia o conceito de comunicação estatal criado pelo 
antigo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) da ditadura Vargas. O 
objetivo principal desse sistema era a divulgação de informações consideradas 
“adequadas” ou úteis pela instituição. As três seções do Serviço de Divulgação 
da Adirp deixam claro esse propósito:

1. de imprensa, responsável pela distribuição de material informativo aos jornais;

2. de rádio, que fazia a Voz do Brasil e distribuía noticiários para emissoras 
privadas de rádio; e

3. de televisão e cinema. A esta última competia “elaborar gravações em ‘vi-
deoteipe’ dos debates de plenário e comissões; entrevistas ou pronuncia-
mentos a serem distribuídos às emissoras de televisão”, entre outras tarefas 
correlatas. (BERNARDES, 2010)

Em alguns poucos estudos realizados sobre o sistema de comunicação do Poder 
Legislativo no Brasil, os canais e emissoras são vistos como “um instrumento 
auxiliar” no processo de construção da efetiva participação popular na política 
(RENAULT, 2004, p. 136), mas “potencialmente” importantes para a amplia-
ção das práticas democráticas (JARDIM, 2006) ou mesmo instâncias essenciais 
na produção legislativa atual (COOK, 1989). Segundo esses estudos (FREITAS, 
2004; JARDIM, 2006; RENAULT, 2004; SANTOS, 2005), a aproximação do Par-

70 O programa, com duração de uma hora, reúne noticiário dos Três Poderes, com vinte minutos para 
a Câmara.
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lamento com a sociedade seria uma das razões primordiais para a criação de 
tais instrumentos de divulgação. Um ponto em comum entre os estudos sobre 
os veículos de comunicação legislativos é a percepção de que o funcionamento 
deles introduz modificações significativas no próprio processo de produção le-
gislativa (COOK, 1989; FREITAS, 2004; RENAULT, 2004; SANTOS, 2005), seja 
na maior presença dos parlamentares no plenário e nas reuniões de comissões, 
seja no formato ou na duração dos discursos, na maior quantidade de falas, na 
contratação de mais profissionais de imprensa, ou na simples preocupação com 
o visual e com a oratória adequada aos meios eletrônicos.

Alguns estudos chegam a apontar que a divulgação feita pelo próprio Legisla-
tivo “quebrou o monopólio da mídia comercial na definição da agenda pública” 
(SANTOS, 2005, p. 23), com informações em tempo real e mais detalhadas 
sobre o funcionamento do Parlamento, sem a intermediação da mídia privada 
(RENAULT, 2004, p. 132). Talvez possamos considerar que houve apenas uma 
ampliação dos enfoques disponíveis para o público. Afinal, apesar do potencial 
democrático desses veículos, algumas análises já apontam as dificuldades ins-
titucionais para realização da comunicação pública nas emissoras legislativas, 
tais como o modelo de gestão e o perfil da programação (JARDIM, 2006), além 
do alcance dessas mídias junto ao público, tema de recorrente preocupação 
entre os gestores desses sistemas de informação.

Depois de uma série de reformulações e adaptações feitas durante o processo 
de redemocratização e a partir do trabalho de comunicação da Assembleia 
Constituinte, o sistema foi estruturado nos moldes atuais no final da década 
de 1990 e a Adirp foi transformada na Secretaria de Comunicação em 1998. 
A reestruturação da secretaria foi acelerada depois da criação das emissoras 
de televisão e rádio da Câmara. A divulgação das atividades da Assembleia 
Nacional Constituinte, depois de mais de vinte anos de ação legislativa sob a 
ditadura militar, deu impulso às necessidades de comunicação do Congresso 
Nacional e de abertura do Poder Legislativo para a sociedade.

A partir dos anos 2000, a Secom ampliou seu foco de atuação, com o objetivo de 
ouvir e receber as demandas dos cidadãos por meio de canais  diferenciados de 
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interatividade. Além dos veículos de comunicação, portanto, a Secom mantém 
uma série de ferramentas para divulgação institucional e comunicação com o 
público, como as páginas informativas no Portal da Câmara, as visitas guiadas 
ou as atividades de relações públicas e de projeção da imagem da Câmara.

Atualmente, a Secretaria de Comunicação da Câmara tem duas diretorias: 
1) de Mídias e 2) de Relações Públicas e Divulgação. Dentro da Diretoria de 
Mídias estão os veículos jornalísticos propriamente ditos. Já a Diretoria de 
Relações Públicas assume tarefas como ações suplementares de formação de 
imagem nas áreas de internet e fotografia, supervisão da produção de clippings 
e releases, além de ser responsável pela comunicação interna. A Secom possui 
ainda a Coordenação de Participação Popular, responsável pela comunicação 
na redes sociais e pela Central de Relacionamento com o Cidadão, que man-
tém o Disque-Câmara, serviço telefônico de ligações gratuitas para a Câmara 
por meio de um número de 0800, com o objetivo de receber críticas, sugestões 
e reclamações da sociedade. Existe ainda um portal infantil (www.plenarinho.
leg.br) que divulga conteúdos educativos sobre política para o público infanto-
juvenil (nove a quatorze anos).

Divulgação x participação:  
democracia deliberativa e participativa

Alguns autores identificam nas sociedades contemporâneas uma demanda 
maior dos cidadãos por transparência nas administrações (JARDIM, 2006) e dos 
próprios representantes por maior visibilidade para seu trabalho (COOK, 1989; 
FREITAS, 2004). A falta de informação dos cidadãos sobre as funções e o funcio-
namento das casas legislativas pode levá-los inclusive a questionar a legitimida-
de do gasto para mantê-las (FREITAS, 2004). Em direção similar, Miguel apon-
ta que “a recuperação dos mecanismos representativos depende de uma maior 
compreensão do sentido da própria representação” (MIGUEL, 2003, p. 123).

Tradicionalmente, o tema da legitimidade dos regimes políticos é um deba-
te importante para a Teoria Política e acompanha as reflexões sobre sistema 
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representativo, cultura política e democracia. François Guizot, por exemplo, 
ao descrever, em 1832, a história política da Europa, destaca o fato de que ne-
nhum regime político legítimo nasce da força, ainda que todos os poderes, 
inicialmente, detenham o monopólio do seu exercício (GUIZOT, 1972). Mais 
de oitenta anos depois, Max Weber retomaria o assunto em sua tipologia das 
formas de dominação. Weber identificava em muitas sociedades a legitimidade 
nascida do hábito, da antiguidade do regime, da tradição, portanto. Ao mesmo 
tempo, outra face da organização social tomava força: a dominação racional-
-legal, isto é, burocrática, que resultava no nascimento do Estado moderno 
(WEBER, 1997; 1999a; 1999b).

Se a legitimidade é essencial para qualquer regime político, mais ainda em um 
regime democrático, que conta com a participação dos cidadãos no próprio 
governo, mesmo que sob forma representativa. Como ressalta Moisés, o regi-
me democrático “supõe o estabelecimento de um acordo ‘fundamental’ entre 
os atores políticos a respeito da disputa pacífica pelo poder” e tal acordo é ex-
presso em regras e procedimentos mínimos “cujo núcleo central é a aceitação 
da tolerância em face da pluralidade de interesses, identidades e concepções 
sobre as relações entre a sociedade e a política” (MOISÉS, 1995, p. 36). Guizot 
e Weber ressaltam que nenhuma forma de dominação persiste com base ape-
nas na força, em motivos materiais ou afetivos. Todo regime busca fundar sua 
estabilidade “ao cultivar a crença em sua ‘legitimidade’” (WEBER, 1999 p. 139). 
Como afirma Guizot, o homem coloca razão, moralidade e legitimidade no 
mundo em que vive, isto é, constrói uma lógica para os regimes políticos e as 
formas de organização social que cria.

A falta de credibilidade ou legitimidade do Poder Legislativo prejudica o regi-
me democrático, uma vez que o Parlamento é o órgão estatal responsável pela 
representação das minorias no Estado, pela expressão das opiniões existen-
tes na sociedade e pela fiscalização do governo, especialmente do orçamento. 
Uma instituição como o Parlamento, portanto, precisa ter a confiança dos ci-
dadãos para assegurar a estabilidade de uma democracia, como ressalta Weber 
(1999b, p. 560):
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Os parlamentos modernos são, em primeiro lugar, representações daqueles que 
são dominados pelos meios da burocracia. Certo mínimo de aprovação íntima – 
pelo menos por parte das camadas socialmente importantes – é condição prévia 
da duração de toda dominação, mesmo da mais bem organizada. Os parlamen-
tos são hoje o meio para manifestar externamente este mínimo de aprovação.

Estrategicamente, o conhecimento dos públicos com os quais se relaciona é 
essencial para a sobrevivência de qualquer instituição, seja pública ou privada. 
O estabelecimento de canais de comunicação com esses públicos é, portanto, 
inevitável. Mas a comunicação institucional também é essencial para divul-
gação do conhecimento sobre a instituição e para que o cidadão tenha canais 
de acesso aos que comandam as suas decisões. Dessa forma, melhorias nos 
processos e mudanças de procedimentos podem ser realizadas com base nas 
opiniões dos usuários dos serviços da entidade ou órgão.

Em uma instituição do Estado, a comunicação institucional assume um ca-
ráter ainda mais público e amplo, pois o interesse primeiro da instituição é 
a continuidade da prestação do serviço ao cidadão. Segundo Pierre Zémor 
(1995), uma das finalidades principais da comunicação pública, isto é, aquela 
feita pelas instituições públicas, é exatamente o esclarecimento da população 
sobre o funcionamento institucional, dos valores e funções das diferentes ins-
tituições e sobre os debates dos projetos de mudança institucional e de políti-
cas públicas. A partilha de informações de utilidade pública, portanto, é um 
dos objetivos centrais da comunicação pública.

Na esteira de tais reflexões, seguimos a ideia de que a informação política é es-
sencial para a democracia e o exercício da cidadania. No caso específico de sis-
temas públicos de comunicação, como afirma Zémor (1995), as mensagens são 
emitidas, recebidas, tratadas pelas instituições públicas “em nome do povo”, da 
mesma forma como são votadas as leis ou pronunciados os julgamentos. Logo, 
essa comunicação se situa necessariamente no espaço público, sob o olhar do 
cidadão e as informações que divulga são de domínio público, pois assegurar o 
interesse geral implica transparência.
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A importância do estabelecimento de canais de comunicação entre sociedade 
e instituições políticas é um dos pontos destacados pelos teóricos que criticam 
as concepções liberais de democracia, em especial aquelas relacionadas à de-
mocracia representativa. Democratas deliberativos e participativos71 apontam 
a necessidade de criação de ferramentas que possibilitem a participação da po-
pulação nas decisões políticas. O principal ponto da teoria deliberativa consis-
te na inclusão popular no processo político (FERREE et al., 2002, p. 300), isto 
é, a ênfase na participação política e na democratização dos processos decisó-
rios (BENHABIB, 1992, p. 86). Com críticas à visão liberal, a autora enfatiza 
a ampla e livre discussão e deliberação pública como caminho para a tomada 
de decisões políticas. Além disso, ressalta que a participação na perspectiva 
deliberativa não diz respeito apenas à esfera política, mas uma atividade que 
também pode ser exercida nas esferas social e cultural.

O papel da comunicação nessa perspectiva é estratégico, uma vez que o pro-
cesso político se apoia, decisivamente, na atividade comunicativa colocada 
em prática na sociedade. Um dos fundadores e principais pesquisadores des-
sa vertente teórica é Habermas (1995, p. 45, 46). Segundo ele, na teoria deli-
berativa, “tudo gira em torno das condições de comunicação e dos procedi-
mentos que outorgam à formação institucionalizada da opinião e da vontade 
políticas sua força legitimadora”. A teoria deliberativa – ou do discurso, na 
denominação dele – determina um procedimento democrático que “estabe-
lece uma conexão interna entre considerações pragmáticas, compromissos, 
discursos de autocompreensão e discursos relativos a questões de justiça, e 
fundamenta a suposição de que sob tais condições obtêm-se resultados ra-
cionais e equitativos”.

A comunicação necessária à deliberação pública inclui os atores periféricos 
ao sistema político, como grupos marginalizados e excluídos do sistema re-
presentativo formal. A autonomia desses grupos no debate é condição para 

71 Não é objetivo deste artigo detalhar as diferenças e semelhanças entre os conceitos de democracia delibe-
rativa e participativa. Para fins de argumentação, basta enfatizar as críticas que os teóricos filiados a ambas 
concepções fazem aos regimes representativos conforme a organização tradicional. Para mais detalhes 
sobre as duas concepções, ver: Cunningham (2009), Ferree et al. (2002), Miguel (2004), Mouffe (2005).
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a legitimidade da esfera pública, que precisa estimular o debate entre todos 
os cidadãos no que diz respeito às questões normativas da sociedade. Segun-
do Benhabib (1992, p. 87), a democratização, para Habermas, significa exata-
mente o crescimento e a consolidação de esferas públicas autônomas entre os 
cidadãos. Na esfera pública, os critérios da civilidade e do respeito mútuo são 
essenciais, uma vez que conformam o próprio ideal da situação comunicativa 
desenhada por Habermas (FERREE et al., 2002, p. 302). De outro modo, não 
se configura uma ação comunicativa no sentido estrito, mas apenas uma ação 
estratégica que se utiliza do discurso na esfera pública como forma de persua-
são ou obtenção de legitimidade. Isso também implica o reconhecimento recí-
proco dos falantes sobre a capacidade mútua de racionalidade e argumentação.

O pressuposto é que os integrantes da esfera pública compartilham de uma 
mesma base normativa, da qual é parte imprescindível a disposição para o 
diálogo. A situação de comunicação ideal é o diálogo racional, desinteressado 
e voltado para o consenso (MIGUEL, 2004, p. 137). Como ressalta Benhabib 
(1992, p. 87), na concepção habermasiana, a esfera pública é vista como um 
espaço de criação de procedimentos que permitem aos cidadãos opinar sobre 
a formulação e adoção das decisões políticas coletivas que lhes afetam. Nem 
todos defendem o modelo deliberativo como substituto para a democracia re-
presentativa. Para Thompson (2005, p. 220), a democracia deliberativa é uma 
forma de desenvolver e enriquecer as instituições representativas, pois

(...) trata todos os indivíduos como agentes autônomos, capazes de formar juízos 
razoáveis através da assimilação de informações e diferentes pontos de vista, e 
que institucionaliza uma variedade de mecanismos para incorporar os juízos 
individuais num processo coletivo de tomada de decisão. A concepção delibe-
rativa da democracia focaliza a atenção nos processos pelos quais os juízos são 
formados e as decisões são tomadas (grifo do autor).

Já a formulação de uma teoria participativa da democracia é possível a partir 
das críticas de vários autores às perspectivas republicana, liberal e deliberati-
va. Mais recentemente, a preocupação de alguns pesquisadores com a quali-
dade da democracia, não apenas com as condições mínimas de sua realização, 
abriu caminho para reflexões aplicadas às sociedades contemporâneas.
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Estudiosos interessados na perspectiva da cultura política, por exemplo, cos-
tumam apontar a importância do funcionamento adequado das instituições 
políticas representativas para a consolidação dos valores democráticos nas so-
ciedades. Moisés (2008, p. 15) cita as oito dimensões desenhadas por Diamond 
e Morlino para avaliar os regimes democráticos:

1. primado da lei;

2. participação e competição políticas;

3. accountability vertical;

4. accountability social;

5. accountability horizontal;

6. respeito por liberdades civis e direitos políticos;

7. progressiva implementação da igualdade política; e

8. responsividade dos governos e dos representantes.

Segundo ele, ao analisar esses aspectos, o pesquisador leva em conta não ape-
nas o desempenho formal das instituições, mas o fato de o funcionamento de-
las “frustrar tanto a realização de valores que orientaram a escolha do desenho 
institucional pela sociedade, como os interesses dos cidadãos”.

As críticas à perspectiva deliberativa também são comuns. Segundo Miguel 
(2004, p. 137), duas delas são importantes: a primeira destaca que o modelo co-
municacional adotado pela teoria é o da interação face a face, inadequado para 
sociedades com problemas relacionados à mídia de massa e à concepção deli-
berativa. A segunda enfatiza que não há espaço para a política como conflito 
de interesses sociais na perspectiva teórica em questão, uma vez que a comu-
nicação ideal é o diálogo racional, desinteressado e voltado para o consenso.

Os limites e dilemas da representação interpelam a teoria democrática, pois 
ainda não foi construída uma teoria explicativa para esses novos fenôme-
nos, mas é importante destacar o papel que a mídia obtém nesse processo de 
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 transformação. Cabe a ela, por exemplo, emancipar os políticos do controle 
dos partidos de massa, por meio de uma operação de personalização da polí-
tica. Alguns teóricos afirmam que a mídia torna possível a política contempo-
rânea, mas Lavalle, Houtzager e Castello (2006, p. 7). preferem questionar se 
a democracia se torna mais representativa ou não com o ingresso da mídia no 
processo de visibilidade da política.

Para eles, independentemente da resposta a essa pergunta, que varia entre os 
pesquisadores, é importante perceber que a representatividade das instituições 
democráticas vai além do procedimento minimalista das eleições. Eles também 
concordam com o argumento de que a divisão de poderes pode induzir à repre-
sentatividade, porque aumenta o controle da população sobre os representantes. 
Consideram, portanto, pertinente a sugestão de criação de agências de prestação 
de contas independentes do governo (LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 
2006, p. 9). Ao mesmo tempo, porém, que as transformações ampliam as ins-
tâncias de representação, a reflexão teórica permanece voltada apenas para as 
instituições formais da democracia representativa. Segundo LAVALLE; HOUT-
ZAGER; CASTELLO (2006, p. 9, 12, 13), as mudanças ocorrem fora das insti-
tuições e, por isso, são excluídas da análise sobre os fatores institucionais que 
incidem sobre a representação. Eles admitem que a centralidade adquirida pela 
mídia no cenário político atual exige uma análise específica, mas ressaltam que 
um problema é a falta de mecanismos de autorização, prestação de contas, res-
ponsividade e sanção para essas novas instâncias de representação.

Os especialistas identificam nesse fenômeno a emergência de uma democracia 
e representação política “pós-liberais”:

Pós-liberais não porque orientadas a substituir os partidos como instância de 
mediação entre representantes e representados, nem o voto como mecanismo de 
autorização e sanção, mas porque a pluralização e a diversificação da represen-
tação levam aonde as eleições e seus atores acusam limites estruturais – nota-
damente o controle sobre as burocracias e a representação coletiva ou de grupos 
sem expressão numérica suficiente para pesarem na lógica da política eleitoral. 
(LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 2006, p. 13)
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Apesar do valor dessas práticas como porta-vozes de demandas sub-representa-
das nas instituições oficiais, os estudiosos recomendam uma tríplice operação:

1. preservar o núcleo normativo mínimo da representação;

2. não aplicar critérios que condenem tais práticas à ilegitimidade;

3. examinar os efeitos dessas instâncias, sem suspender as exigências norma-
tivas próprias da representação (LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 
2006, p. 14). Dessa forma, tais instâncias podem ser um caminho para cor-
rigir as exclusões e estimular a representatividade nas instituições demo-
cráticas das sociedades contemporâneas.

Essa discussão teórica é necessária para situar o campo de atuação política e 
institucional do Poder Legislativo. A abordagem apresentada se justifica pelo 
pressuposto de que, nas sociedades democráticas, as instituições parlamen-
tares e legislativas exercem papel crucial nos arranjos políticos para a manu-
tenção do Estado de direito e para a consolidação dos regimes democráticos. 
Portanto, as iniciativas da Câmara dos Deputados voltadas para estimular a 
participação da sociedade devem ser situadas no âmbito do cenário teórico 
acima exposto. É oportuno ressaltar, contudo, que o horizonte conceitual so-
bre democracia é muito mais amplo. Entretanto, do ponto de vista de inte-
ratividade, participação e transparência política, aspectos que conformam o 
escopo analítico deste texto, optamos pelo enquadramento contemplado pelo 
debate em torno dos conceitos de democracia deliberativa e democracia par-
ticipativa, à luz dos quais tentaremos analisar os canais de interatividade que 
serão descritos no item seguinte.

Mapeamento dos canais de interatividade 
e participação da Câmara

Numa leitura weberiana, os canais de interatividade podem ser vistos como 
parte do aparato burocrático do Parlamento, cuja função precípua é fomen-
tar a participação política, na perspectiva teórica anteriormente exposta. O 
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sentido burocrático, aqui, tem conotação positiva, ou seja, de facilitar a gestão 
dos canais e fomentar a participação. A partir dessa concepção se pode pen-
sar numa tipologia dos mecanismos de interação legislativa, considerando as 
diferentes instâncias, cenários e níveis de participação política no âmbito do 
parlamento, cuja análise deve ser considerada, mesmo quando se tem como 
escopo as tecnologias digitais.

De forma abrangente, os canais de interatividade utilizados pela Câmara 
atualmente podem ser incluídos na seguinte categoria: esfera institucional-
-burocrática,72 que abrange os canais gerenciados pela própria instituição 
legislativa, tais como e-mail institucional (Fale Conosco), serviço telefônico 
gratuito (0800), Ouvidoria Parlamentar, audiências públicas, perfis em redes 
sociais e demais mecanismos oferecidos por mídias institucionais. Trata-se, 
portanto, de uma tipologia muito ampla, mencionada aqui apenas a título 
de mapeamento, para que se tenha a visão de conjunto. Para a análise, nos 
deteremos à esfera institucional, composta pelos projetos e canais que se 
coadunam com alguma iniciativa com respaldo institucional.

A política institucional para estimular a participação social foi reforçada pela 
Câmara dos Deputados em abril de 2011, com a criação de um grupo de tra-
balho para sistematizar os instrumentos de participação popular da Casa e 
facilitar a apresentação de projetos de iniciativa da sociedade, como o que deu 
origem à Lei da Ficha Limpa. O grupo de trabalho é formado por parlamen-
tares e servidores e é responsável pela avaliação dos diversos canais, como o 
Disque-Câmara e o e-Democracia, e pela busca de soluções para a integra-
ção dos canais da esfera legislativa com os canais do âmbito administrativo, 
embora seja muito complexa essa distinção, uma vez que, em tese, todas as 
atividades do Poder Legislativo estão relacionadas com sua atividade fim. Por 
outro lado, a própria organização administrativa e a atribuição institucional 

72 Numa categorização mais completa seria necessário abranger ainda: a) esfera partidária (burocráti-
ca), que inclui os sistemas de interatividade oferecidos diretamente pelos partidos políticos; b) esfera 
pessoal (carismática), que compreende os dispositivos mantidos pelos próprios parlamentares e suas 
assessorias diretas, com foco nas redes de relacionamento de interesse pessoal do parlamentar, como 
vereadores, prefeitos, governadores, ministros, lideranças políticas locais, representantes de movi-
mentos sociais, religiosos, organizações não governamentais e similares. Contudo, essas duas catego-
rias não fazem parte do escopo analítico deste artigo.
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de cada órgão da engrenagem burocrática conduzem para um raciocínio mi-
croinstitucional que aponta, sob o ângulo da cultura interna da Câmara, para 
o que se enquadra em cada esfera. Assim, a esfera legislativa estaria mais rela-
cionada ao trabalho dos gabinetes, das comissões, da presidência da Casa, da 
Mesa Diretora e dos demais órgãos vinculados diretamente à atuação parla-
mentar. A esfera administrativa, por sua vez, em linhas gerais, inclui os órgãos 
voltados para a política institucional, a relação com as demais instituições do 
aparato estatal e a sociedade, a exemplos dos veículos de comunicação e seus 
canais de interatividade.

Em outras palavras, os canais da esfera legislativa são aqueles que permitem 
uma participação mais direta no processo de produção das leis e decisões 
legislativas, enquanto outras ferramentas de participação são direcionadas 
aos órgãos administrativos da Casa e visam contribuir com o funcionamen-
to desses diferentes setores. O desafio colocado pelos próprios servidores é 
integrá-los, de forma que toda a participação popular recebida pela Câmara 
seja direcionada ao processo de produção de leis, mesmo que, inicialmente, 
não fosse dirigida à instituição com esse objetivo.

Essa configuração institucional e a dificuldade interna de se classificar o que 
é do âmbito legislativo e o que é da estrutura administrativa, à primeira vista, 
podem parecer sem relevância, mas na prática acarretam implicações diretas e 
decisivas na formulação da política de participação, na gestão e nas estratégias 
dos canais de interatividade, na articulação com os gabinetes parlamentares e 
nas relações de poder entre os órgãos administrativos da hierarquia superior 
da estrutura burocrática. Afinal, política e burocracia são componentes das 
estruturas e sistemas que conformam e sustentam a democracia, o que envol-
ve pactos, acordos, rituais, negociações tensionadas e relações de cooperação 
e conflito. Longos esforços na microfísica de poder são gastos no metabolis-
mo institucional, no labor burocrático e nas negociações entre os dirigentes 
políticos e administrativos até se chegar a uma decisão sobre a implantação, 
supressão ou redefinição de um instrumento de interatividade ou de parti-
cipação, por exemplo. Contudo, não temos como objetivo analisar as minú-
cias desse processo, mas apenas situar minimamente a paisagem que serve de 
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entorno simbólico para o debate sobre interatividade e participação, conforme 
a proposta de se fazer um balanço sobre a atuação recente da Câmara dos 
Deputados. Uma das principais dificuldades para a realização desse balanço 
decorre exatamente das questões aqui apontadas.

Canais de interatividade da esfera legislativa

Ouvidoria Parlamentar

A Ouvidoria Parlamentar, órgão integrante da Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados, foi criada em 2001, com o objetivo de receber reclamações e su-
gestões da população no âmbito específico da atuação parlamentar. Em 2011, 
a Ouvidoria lançou o projeto “A Câmara quer te ouvir!” na Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro, com o propósito de aumentar a interação com a so-
ciedade. Foram feitas audiências públicas mensais nas capitais brasileiras para 
ouvir os cidadãos sobre temas em discussão no Legislativo. A meta foi atingir 
as pessoas que estão longe de Brasília e que ainda não utilizam os canais de in-
teratividade, além de oferecer mais uma opção para aqueles que já participam. 
Assim, os cidadãos que aderiram ao projeto também puderam enviar suas su-
gestões por twitter ou por e-mail. Em 2011 e 2012 foram realizadas 13 audiên-
cias, incluindo cidades como Rio de Janeiro, Campo Grande, Manaus, Porto 
Alegre e Florianópolis, Fortaleza, Recife, Salvador, entre outras. Nas reuniões 
foram tratados temas amplos como reforma política, combate à homofobia e 
racismo, drogas e violência, com a participação de 1,3 mil pessoas, entre repre-
sentantes de sindicatos, movimentos sociais e população em geral.

A Ouvidoria conta ainda com sistema eletrônico, que recebe, por e-mail, men-
sagens da sociedade sobre os temas discutidos pela Câmara. Além disso, a 
Ouvidoria recebe manifestações dos cidadãos sobre os deputados e o funcio-
namento da instituição, incluindo aí reclamações, sugestões, dúvidas e até 
mesmo xingamentos, bem como uma variedade de manifestações da popu-
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lação que nem sempre se relacionam diretamente com a pauta e a agenda le-
gislativa. A média é de mil mensagens por mês, o que corresponde a doze mil 
participações por ano. Contabilizando os anos de 2001 a 23 de abril de 2014, o 
total de participações via Ouvidoria chega a 75.840 (setenta e cinco mil, oito-
centos e quarenta), de acordo com dados fornecidos pelo órgão.

Comissão de Legislação Participativa

A Comissão de Legislação Participativa também foi criada em 2001, com o in-
tuito de facilitar a participação da sociedade civil na formulação das leis, antes 
restrita à apresentação de projetos assinados por, pelo menos, um milhão de 
eleitores. Desde 2001, as sugestões de entidades civis aprovadas pela comissão 
tramitam normalmente como outras propostas de lei ordinária. Até o final de 
2013, a comissão transformou em proposições 423 sugestões apresentadas à 
Câmara pela sociedade (foram recebidas 880). Entretanto, só duas chegaram a 
transformar-se em lei até agora: a que trata da informatização do processo ju-
dicial (Lei nº 11.419, de 2006) e a que trata do julgamento colegiado em crimes 
praticados por organizações criminosas (Lei nº 12.694, de 2012), ambas sugeri-
das pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Esse total se refere ao 
número de sugestões protocoladas nos termos exigidos pela técnica legislativa. 
As sugestões avulsas e informais recebidas pelo Disque-Câmara, no período 
de 2004 a 2011, totalizam 11.962 (onze mil, novecentos e sessenta e dois).

Comissão de Direitos Humanos e Minorias –  
Campanha Ética na TV

A campanha “Quem financia a baixaria é contra a cidadania” teve início em 
2002, como fruto de deliberação da VII Conferência Nacional de Direitos Hu-
manos. A campanha é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Deputados, em parceria com entidades da sociedade 
civil, destinada a promover o respeito aos direitos humanos e à dignidade do 
cidadão nos programas de televisão. Desde que foi criada, a Comissão  recebeu 
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1.818 (mil, oitocentos e dezoito) manifestações pelo Disque-Câmara, com de-
núncias, críticas e reclamações dos telespectadores sobre a falta de qualidade 
da programação da TV aberta, especialmente nos programas de entreteni-
mento e ficção, com cenas de nudez e violência em horário considerado inade-
quado pela população.

Audiências públicas

As audiências públicas promovidas pelas comissões permanentes da Câmara 
dos Deputados são voltadas para a discussão de políticas públicas e de assuntos 
de interesse social e também podem ser incluídas no rol de instrumentos de 
participação, pois se enquadram no vetor sociedade→instituição. Tais sessões 
de debate público são realizadas com o propósito de permitir a manifestação 
de representantes de entidades e de movimentos sociais, além de cientistas, es-
pecialistas e líderes comunitários. O debate visa a oferecer subsídios à atuação 
dos parlamentares em suas atividades como presidentes das comissões, relato-
res e autores de projetos de leis. As audiências públicas, portanto, tornaram-se 
um importante instrumento de participação popular na elaboração das polí-
ticas públicas, tanto na esfera do Poder Legislativo, como nos demais poderes. 
O uso desse instrumento aumentou a partir do final da década de noventa, 
porque os deputados perceberam que ele é um chamariz para cobertura jorna-
lística e, sendo assim, trampolim para suas projeções políticas.

Trata-se de um expediente considerado indispensável para o fortalecimento 
das práticas de democracia e de cidadania no contexto atual. Diferentemente 
da sessão pública, na qual a plateia apenas assiste ao debate, na audiência pú-
blica os representantes da coletividade podem se manifestar de forma ativa, 
assegurando aos cidadãos o direito de colaborarem e de serem ouvidos. Dessa 
forma, esse instrumento permite o fortalecimento dos vínculos entre a socie-
dade e o Estado, além de possibilitar a renovação do diálogo entre os agentes 
públicos e a população. É também considerado “mecanismo idôneo de forma-
ção de consenso da opinião pública”, além de “elemento de democratização do 
poder e modo de participação no poder público” (DAL BOSCO, 2010, p. 155).
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A maioria das sessões ocorre de terça a quinta-feira, período em que os parlamen-
tares concentram suas atividades em Brasília. Num cálculo simples,73 percebe-se 
que a média de eventos de terça a quinta é de quase quinze por dia. Em raras 
ocasiões os deputados realizam audiências nos estados, geralmente para tratar 
de temas de interesse das comissões especiais. Por esse motivo, muitos eventos 
acabam acontecendo ao mesmo tempo, nos plenários das comissões,74 o que in-
viabiliza a cobertura completa deles pelos veículos de comunicação da Casa.

Uma das soluções encontradas para dar visibilidade às audiências e reuniões 
que acabavam fora da cobertura das mídias legislativas foi a criação, em outu-
bro de 2009, do WebCâmara, serviço de transmissão pela internet da imagem 
e do áudio dos eventos que acontecem nos plenários das comissões. Dessa for-
ma, o internauta interessado no assunto de uma audiência pode acompanhá-la 
em tempo real, mesmo que a transmissão não esteja sendo feita pela TV ou 
pela Rádio Câmara75. De forma geral, as audiências merecem uma cobertura 
pormenorizada da Agência Câmara, recebendo espaço também nos demais 
veículos da instituição (BERNARDES; BARROS, 2010).

Em 2013, por exemplo, foram realizadas 574 (quinhentos e setenta e qua-
tro) audiências públicas, cada uma com uma média de quatro convidados 
da sociedade civil, o que atinge uma estimativa de 2.296 (duas mil, duzentas 

73 Excluindo os períodos de recesso, nos meses de janeiro e julho, os dois mil eventos são distribuídos 
entre 46 semanas, com realização em três dias consecutivos (terça a quinta-feira), totalizando 14,8 
eventos por dia.

74 Os plenários das comissões são dezesseis salas localizadas no Anexo II da Câmara, destinados às 
 reuniões ordinárias e audiências públicas promovidas pelas comissões.

75 A Câmara tem quatro veículos de divulgação legislativa: tevê, rádio, jornal e agência de notícias. A 
TV Câmara, inaugurada em 1998, tem como função prioritária transmitir as sessões do Plenário e das 
comissões. A programação inclui telejornais, debates e entrevistas, documentários e outros formatos 
televisivos. A Rádio Câmara, por sua vez, foi criada em 1999, a partir do núcleo de profissionais encar-
regados de produzir o noticiário da Câmara no programa A Voz do Brasil, tarefa realizada desde 1963. O 
Jornal da Câmara é editado desde 1971. Divulga o trabalho das comissões técnicas e dá ênfase aos dis-
cursos e votações realizadas no Plenário. A Agência Câmara de Notícias foi criada em 2000 para ampliar 
a visibilidade das atividades legislativas e divulga, em tempo real, o desenrolar das ações institucionais, 
como votações em plenário, audiências públicas das comissões permanentes e especiais, reuniões de 
bancadas parlamentares, entre outras atividades.
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e noventa e seis) participações de representantes dos diversos segmentos e 
categorias sociais76.

Restante da área legislativa

As comissões da Casa, bem como as procuradorias Parlamentar e da Mulher, 
recebem mensagens diretamente pelos seus e-mails e mensagens enviadas pela 
Ouvidoria. A Comissão de Orçamento, em especial, tem links para apresentação 
de sugestões de emenda à Lei Orçamentária. O Portal da Câmara na internet 
ainda conta com as ferramentas “Fale com o deputado” e “Fale com o presiden-
te” e outros instrumentos como “acompanhe seu deputado”, “dados abertos” e 
“fiscalize o orçamento”. Apesar de não se caracterizarem como ferramentas de 
interatividade no sentido estrito, são recursos que facilitam a participação, pois 
fornecem informações que podem motivar o cidadão a interagir.

Canais institucionais de interatividade

Além dos mecanismos que permitem diferentes formas de participação do 
cidadão no processo legislativo, a Câmara mantém outras ferramentas de in-
teratividade, descritas a seguir, que são gerenciadas pela estrutura administra-
tiva, como a Diretoria-Geral, o Departamento de Comissões e a Secretaria de 
Comunicação Social.

e-Democracia

O programa e-Democracia foi criado em 2009, com o objetivo de transformar-se 
em uma espécie de plataforma de interação por meio da internet, amplamente 
baseada na construção de comunidades virtuais – para estimular a participação 
popular na formulação e no debate de propostas legislativas, além de informar o 

76 Dados fornecidos pelo Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados.
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andamento das matérias em discussão. A ferramenta permite à população apre-
sentar sugestões sobre propostas em tramitação, elaborar minutas de projetos 
de lei de forma colaborativa e compartilhar informações que contribuam para 
as discussões. Esse novo instrumento foi criado com o objetivo de obedecer aos 
princípios básicos da democracia participativa, conforme prevê a Constituição 
Federal de 1988, ao mencionar os referendos e plebiscitos e a participação popu-
lar na formulação de propostas legislativas.

Até o final de abril de 2013 havia mais de 42 mil cidadãos cadastrados nas 27 
comunidades temáticas do e-Democracia,77 como mostra o quadro a seguir:

Quadro 1 – Comunidades do e-Democracia

Comunidades Membros

Licitações e Contratos 18.431

Marco Civil da Internet 15.573

1ª Consocial Virtual 2.876

LAN Houses 912

Mudança do Clima 808

Estatuto da Juventude 531

Diálogo Virtual Open Government Partnership 414

Código de Processo Civil 350

Política sobre Drogas 348

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 275

Segurança na Internet 202

Reforma do Ensino Médio 183

Simpósio da Amazônia 151

Combate ao Trabalho Escravo 142

Política Espacial Brasileira 123

Sistema Único de Saúde 115

77 Os cidadãos podem se cadastrar em mais de uma comunidade do e-Democracia. Aqui são considera-
das as comunidades virtuais ativas e inativas, desde que o serviço foi criado.
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Comunidades Membros

Obrigatoriedade do Diploma de Jornalista 110

Voz da Criança e do Adolescente 104

Memória, Verdade e Justiça 83

Boas Práticas em Contratações Públicas 79

Juventude e Cultura 79

Código Comercial 77

Catástrofes Climáticas 75

Regimento Interno Colaborativo 47

Tráfico de Pessoas 16

Como melhorar o e-Democracia? 3

Ampliação do Acesso a Justiça 1

TOTAL 42.108

Entre os casos considerados exitosos estão as comunidades sobre a Lei de Lici-
tações e Contratos (18.431 membros), Marco Civil da Internet (15.573) e o de-
bate em torno das reformas no Código de Processo Civil, por meio de consulta 
pública. Em pouco mais de um mês de criação, o projeto recebeu cerca de 12 
mil acessos, com 229 sugestões ao texto. Para o documento final, o relator-geral 
e os cinco sub-relatores chegaram a analisar 900 emendas apresentadas por 
deputados (66% do total), 376 contribuições feitas pela comunidade virtual do 
CPC no portal e-Democracia (27,5% do total) e 90 sugestões enviadas por cida-
dãos via e-mail (6,5% do total).

Em agosto de 2010, o e-Democracia foi selecionado entre as 20 melhores ex-
periências de democracia do mundo pelo “Vitalizing democracy through 
participation”, programa da fundação alemã Bertelsmann Stiftung. Estavam 
concorrendo 158 projetos de 36 países. Segundo Faria (2012), os projetos de 
e-Democracia institucional, isto é, aqueles desenvolvidos pelo Estado, têm 
como vantagem o fato de facilitarem a relação do canal de participação com 
os processos internos de cada organização pública. O autor acredita que, as-
sim, “permitiriam impacto efetivo na tomada de decisão, embora apresentem 
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também uma série de limitações, principalmente quanto à acessibilidade das 
pessoas a esses canais, e outros problemas expressos no desenvolvimento de 
tais práticas” (FARIA, 2012, p. 246). Uma dificuldade verificada no proces-
so de implantação da ferramenta na Câmara dos Deputados foi uma “tensão 
crescente entre a nova lógica de fluidez da informação e da interação social 
com a solidez das instituições públicas baseadas no modelo weberiano de or-
ganização administrativa hierárquica e procedimental” (FARIA, 2012, p. 248). 
Segundo o autor, diversos órgãos da Câmara precisaram se adaptar às novas 
demandas geradas pelo e-Democracia, o que resultou em resistências entre os 
próprios servidores.78

Portal corporativo

O portal corporativo (www.camara.leg.br) existe desde o ano 2000 e seu con-
teúdo é gerenciado por um comitê de especialistas e técnicos das diferentes 
áreas de informação da Câmara. Ainda não há dados sistematizados sobre as 
ferramentas de participação digitais, mas alguns estudos começam a anali-
sar o uso desses canais pela Casa. Barros, Bernardes e Dias (2009), Marques 
(2011) e Miola (2011) destacam vários instrumentos de participação política 
presentes no Portal da Câmara, como e-mails e formulários, chats, enquetes, 
comentários em notícias e fóruns públicos, ao mesmo tempo em que analisam 
o uso realmente efetivo desses canais. Marques (2011, p. 105) menciona que, 
em 2006, por exemplo, o serviço Fale Conosco recebeu mais de 92 mil men-
sagens. Diante desse número e para agilizar o processo de resposta, o Fale 
Conosco encaminha as mensagens aos diferentes setores, que fornecem as res-
postas diretamente aos usuários.

Em pesquisa realizada na Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Portal 
da Câmara dos Deputados na internet (www.camara.leg.br) foi considerado, 
entre os parlamentos da América do Sul, o que apresenta maior grau de in-
teratividade com o público. Conduzida por Sérgio Braga (2008), a pesquisa 

78 Não é objetivo deste trabalho fazer uma análise exaustiva da ferramenta e-Democracia da Câmara. 
Para mais detalhes, ver Faria (2012).
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analisou a informatização dos órgãos legislativos no continente. Ao mapear 
os mecanismos criados para permitir a “comunicação vertical” com a opinião 
pública, Braga constatou que o portal da Câmara cumpre 94% dos critérios 
estabelecidos para medir o grau de interatividade dos portais analisados (são 
considerados mais de duzentos itens). Na avaliação global do grau de informa-
tização dos legislativos, o portal da Câmara também ficou em primeiro lugar, 
com 95,3%, seguido do Congresso do Peru, com 89%, e do Senado brasileiro, 
com 80,9%. Com nota máxima (100%) em navegabilidade, o portal é hoje uma 
referência entre os que oferecem conteúdo político. Em 2007, segundo o estu-
do, o site recebeu mais de 15 milhões de visitas. Em 2011, o número de aces-
sos atingiu 16 milhões, com média mensal de 1,325 milhão. Entre os assuntos 
mais consultados, destacam-se: notícias (35%); informações sobre projetos de 
leis em tramitação (28%); informações sobre os parlamentares (13%); ativida-
des das comissões (6%).

No âmbito do Portal, destaca-se a Agência Câmara de Notícias on-line, que 
oferece vários canais que propiciam a participação da sociedade. Entre as fer-
ramentas digitais estão:

• serviço Fale Conosco;

• enquetes sobre temas específicos;

• enquetes em todas as matérias sobre apresentação de projeto de lei;

• chats;

• comentários de leitores sobre matérias;

• envio dos comentários aos deputados citados nas matérias, por meio de um 
link na internet na página delas;

• envio de perguntas a participantes de audiências públicas em comissões.

Periodicamente, os dados coletados em enquetes e chats são repassados às co-
missões em que os temas discutidos estão sendo tratados. De 2005 a 23 de abril 
de 2014 foram contabilizadas 168 enquetes. Havia 27 delas ativas, totalizando 
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1.360.540 votos. Temas polêmicos recebem participações expressivas. A união 
homoafetiva, que está entre as enquetes já desativadas, chegou a 19.268 par-
ticipações; a utilização de cotas, a 12.850 retornos. A revogação do Estatuto 
do Desarmamento teve 126.870, mas a última enquete no ar (no período aqui 
avaliado até o dia 23 de abril de 2014), chegou a 813.483 votos e dizia respeito 
ao conceito de núcleo familiar no Estatuto da Família. Interessante observar 
que o número de respostas praticamente sobe a cada enquete desde 2005. A 
primeira teve 2.575 votos.

O número de chats – que geralmente são feitos com relatores de projetos im-
portantes – até março de 2012 era de 63. Em dezembro do mesmo ano, os 
chats começaram a ser televisionados (videochats) e até 23 de abril de 2014, 
seu número chegava a 14. A média mensal de comentários de notícias (soman-
do Agência, Rádio e TV) é de 1.044, em 2013, pouco maior do quem em 2012 
(1.042) e 2011 (1.098). A média diária do primeiro semestre de 2014, entretan-
to, já aparece com uma diferença maior (1.196).

TV Câmara

A emissora conta com serviço de Fale Conosco, além de e-mails de programas 
específicos para interação e sugestões de pauta. Existem ainda blogs específicos 
para alguns programas da TV, como o Câmara Ligada, um programa de au-
ditório destinado aos jovens. O quadro 2 resume as manifestações enviadas à 
TV e a seus vários programas pelos canais disponíveis (Fale Conosco e e-mails 
próprios), em 2011.

Quadro 2 – Manifestações enviadas à TV Câmara

Tipos de mensagens enviadas à TV Câmara Participações %

Elogios 118 0,88%

Comentários livres 93 0,70%

Reclamações 182 1,36%

Solicitações 2.554 19,12%
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Tipos de mensagens enviadas à TV Câmara Participações %

Sugestões 219 1,64%

Participação na programação pelo Disque-Câmara (debates) 10.190 76,30%

TOTAL 13.356 100,00%

Fonte: TV Câmara

Pelo Disque-Câmara foram recebidas 10.190 participações para a TV, no mes-
mo período. São perguntas de telespectadores dirigidas a parlamentares que 
participam de programas de debates e entrevistas, transmitidos ao vivo.

Redes sociais

Agência, TV, Rádio e Jornal da Câmara, e-Democracia, Plenarinho (página 
infantil de informações legislativas) e programas específicos da TV Câmara 
mantêm cadastros no twitter. Além desses, vários veículos também têm 
perfis no facebook e no orkut, conforme mostra o quadro 3, com os dados 
computados até o dia 8/3/2012. O twitter é o campeão de participações com 
186. 519 seguidores.

É importante ressaltar que este levantamento diz respeito apenas às redes so-
ciais elencadas no ícone “participação” do site oficial da Câmara, até 22 de abril 
de 2014. Isso significa que os perfis de comissões, de órgãos administrativos e 
outros não estão incluídos no levantamento.

Quadro 3 – Redes sociais da Secom

Canal de Participação Nº Seguidores twitter (*) Nº de Amigos facebook (*)

Câmara dos Deputados 268.000 7.966

Agência Câmara 85.400 33.177

TV Câmara 44.000 10.085

e-Democracia 3.222 6.561
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Canal de Participação Nº Seguidores twitter (*) Nº de Amigos facebook (*)

RP Câmara 2.234 -

Rádio Câmara 24.500 1.171

Plenarinho 1.375 2.333

Edições Câmara 708 -

Biblioteca Digital 258 3.583

Programa Câmara Ligada 2.058 1.903

TOTAL 431.755 66.779

(*) Foram considerados somente twitter e facebook porque são as duas redes destacadas e di-
vulgadas no item “Participação” do site oficial (www.camara.leg.br).

Disque-Câmara

O serviço de atendimento à população, pelo 0800-619619 e o pelo Fale Conos-
co, desde que foi criado, em 1998, até o final do ano 2013, totaliza 6.627.415 
(seis milhões, seiscentos e vinte e sete mil e quatrocentos e quinze) atendimen-
tos. Quase 75% dessas manifestações dos cidadãos foram considerações sobre 
proposições legislativas, ou seja, sobre propostas em análise pelos deputados. 
Esse dado deixa claro que o eleitor sabe exatamente qual é a função desse ca-
nal de contato com a instituição legislativa. Em primeiro lugar, portanto, seu 
objetivo é manifestar sua opinião, buscando influenciar a decisão parlamentar 
sobre os assuntos que lhe interessam.

Há bastante interesse também em tirar dúvidas sobre comissões, deputados, 
propostas e serviços da Câmara (10,9%). Muito mais do que em fazer solici-
tações a deputados e comissões (2,8%) ou críticas e eles e a serviços (1,2%). 
Solicitações, reclamações, sugestões e denúncias, em conjunto, não chegam ao 
mesmo patamar, mas também compõem o mosaico de tipos de participação 
possíveis por meio do Disque-Câmara. Ou seja, presume-se que o público do 
0800 não tem interesse em uma relação pessoal com parlamentares, mas sim 
deseja usar o canal para manifestar-se sobre temas ou, mais especificamente, 
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para fazer pressão política sobre os parlamentares. De certa forma, ainda que 
não haja igual participação de todos, umas das características da esfera pública 
de Habermas, há de fato uma tentativa de diálogo, participação, e de influen-
ciar na decisão parlamentar, preceito fundamental da democracia deliberativa.

Chama atenção ainda a conotação positiva da participação,79 com foco no 
acompanhamento dos debates e na tramitação de projetos de leis, com 74,7% 
das manifestações. A participação negativa apresenta percentuais baixíssimos: 
1,2% para reclamações e críticas e 0,1% de denúncias. Considerando a imagem 
negativa do Poder Legislativo perante a opinião pública, esse elevado grau de 
participação positiva mereceria ser aprofundado.

Conclusões

Com a descrição dos dados feita, percebe-se como são várias as possibilidades de 
interação social e política oferecidas atualmente pela Câmara dos Deputados. 
Entretanto, afora o uso do serviço 0800 e de e-mails, os demais instrumentos 
de participação digital são relativamente recentes, de forma que a Casa ainda 
não dispõe, como foi visto, de dados sistematizados para análise e compara-
ção mais criteriosas. A falta de critérios para a sistematização dos dados foi a 
primeira dificuldade para a realização do balanço proposto. Ademais, alguns 
canais são muito específicos, inclusive com suas funções definidas pelo Regi-
mento Interno da Câmara, como é o caso da Ouvidoria Parlamentar e da Co-
missão de Legislação Participativa. Outros, ao contrário, apresentam funções 
tão difusas que impedem o mapeamento de suas atribuições e possibilidades, 
a exemplo do Disque-Câmara e do Fale Conosco. Existem ainda canais marca-
dos por tal nível de dinamismo, como as redes sociais, que farão com que os le-
vantamentos estejam defasados já na publicação deste artigo. Por isso, mais do 

79 Considera-se participação positiva, para efeitos da análise aqui exposta, as manifestações que fo-
gem ao escopo de crítica, reclamação e denúncia, ou seja, que expressam o desejo do cidadão de 
acompanhar o processo legislativo e tentar interferir no processo decisório. A participação negativa 
seria, portanto, aquela cujo foco são as queixas e críticas, isto é, o que reforça a imagem negativa do 
Congresso Nacional.
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que avaliar o êxito ou não dos novos instrumentos de interação, o importante é 
justamente identificar os problemas que transparecem na coleta desses dados.

O principal deles, e que constitui o maior desafio da instituição para os pró-
ximos anos, é encontrar uma forma de fazer com que os dados conseguidos 
pelos mais variados meios possam de fato ser organizados de modo a realmente 
produzir resultados no processo legislativo para, aí sim, completar o diálogo 
proposto por Pierre Zémor, Habermas e Nancy Fraser e já iniciado com a socie-
dade. Por enquanto, só a sociedade tem se manifestado, mas praticamente de 
forma unilateral, sem resposta e eficácia política por parte da instituição. Com 
tal configuração nem é possível considerá-los canais de participação social no 
sentido estrito do termo, mas mecanismos de manifestações da população, sem 
o devido retorno da instituição. Marques (2011, p. 114) ressalta esse ponto, em 
sua análise das ferramentas disponíveis no Portal da Câmara. Para o autor, ape-
sar da variedade e da participação de parlamentares em interação direta com os 
usuários em alguns canais, as ferramentas “possuem baixo poder de influência 
no que se refere ao direcionamento da produção da decisão política”.

Até agora, o que se pode perceber também é que há uma esfera pública no sen-
tido de que as pessoas estão buscando debater sobre os mais diversos temas, 
mas ela está longe de se configurar como prevê a literatura analisada no item 3 
sobre democracia deliberativa e democracia participativa. Isso porque não há, 
principalmente, igualdade de acesso a todos os canais nem efetiva capacidade 
de influenciar os representantes. Aqui devemos chamar atenção para uma única 
exceção: o e-Democracia. Como esse canal já direciona as questões para temas 
específicos, com a participação comprometida dos parlamentares envolvidos 
(são eles que pedem a discussão pública e, com isso, se comprometem a dar uma 
resposta), o resultado é garantido, nos relatórios dos projetos, que são disponibi-
lizados à comunidade que os discutiu. Desta forma, o público que o acessa geral-
mente é especializado no tema em questão. Os outros canais são mais utilizados 
como desabafo ou pressão para interesses de grupos corporativos.

Porém, como enfatiza Marques (2011, p. 116), “não adianta dar voz e oportuni-
dades de expressão e discussão aos usuários se a eles não se demonstra,  também, 
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seriedade na consideração das contribuições encaminhadas”. Na mesma linha 
de raciocínio, Faria (2012, p. 265) também destaca que na maioria das experi-
ências de democracia eletrônica legislativa há pouca definição das implicações 
efetivas do resultado das participações, o que pode ampliar “a tendência de di-
minuição de participação após o alcance de determinado ápice, quando os par-
ticipantes começam a perceber a falta de repercussão de suas contribuições”.

Parlamentos criam blogs, fóruns temáticos e promovem chats, mas há poucas in-
formações sobre os efeitos políticos disso. Tal aspecto certamente afeta a motiva-
ção dos participantes em face da falta de retorno de suas intervenções. Isso pode 
levar à descrença no mecanismo e comprometer o engajamento na discussão.

Outra ressalva diz respeito ao modelo de debate adotado nas audiências pú-
blicas, com muito tempo destinado à apresentação das diferentes posições e 
pouco espaço para um efetivo debate entre os participantes, algo que reproduz 
a polarização que reina nas discussões no Parlamento, a exemplo das votações 
em plenário, com posições contrárias ou favoráveis decididas de antemão, e 
não durante a discussão propriamente dita. Um debate polêmico, no sentido 
estrito do termo, não poderia se restringir a duas visões pré-concebidas, o que 
limita a abordagem e leva o cidadão a pensar que só resta aderir a uma delas. 
Tal possibilidade não corresponde ao ideal de democracia deliberativa e de 
democracia participativa, como vimos no item 3.

Na maioria dos casos, o debate se limita aos “dois lados da questão”, ou seja, 
uma posição favorável e outra contrária. Além disso, não basta realizar cen-
tenas de audiências públicas se os partidos, os parlamentares, as lideranças 
internas e a própria Câmara dos Deputados se mantiverem impermeáveis e 
refratários às manifestações dos representantes da sociedade civil. O uso ina-
dequado desse instrumento pode criar a ilusão de uma democracia aberta e 
participativa, mas na realidade, trata-se de uma estrutura fechada, uma demo-
cracia enclausurada em suas decisões e rituais.80

80 Exatamente com a finalidade de evitar isso, a Câmara está desenvolvendo um projeto de audiência 
pública interativa, com o uso da internet e das redes sociais para que mais cidadãos possam participar 
desses eventos e enviar contribuições para o processo legislativo.



213

Os representantes da sociedade civil são convidados para participarem como 
figurantes de um ritual político de legitimação das decisões que serão tomadas 
a portas fechadas, nos bastidores. Além disso, é preciso ressaltar que há dife-
rença no poder de participação de convidados, já que as audiências são tam-
bém espaços de lobby, então, a depender do poder político e de pressão de cada 
um, há sim influências no resultado legislativo. Essa configuração social de 
poder predispõe à formação de campos de aliança e de arenas de deliberação 
pública que fogem ao ideal da participação igualitária. A diferença de poder de 
participação mencionada, ao contrário, diminui ou impede que haja chances 
de eficácia política em termos de participação e de deliberação.

No caso do Disque-Câmara (0800) o mecanismo apresenta um misto de ser-
viço de atendimento ao público, ouvidoria social e política, sistema para tirar 
dúvidas e acompanhar a tramitação de projetos de leis e envio de mensagens 
aos gabinetes parlamentares e demais órgãos da Câmara. Cabe questionar, 
portanto, se realmente se trata de um sistema de participação social e política, 
no sentido estrito do termo. Ao que parece, por se tratar de uma iniciativa 
recente, ainda falta uma identidade institucional para o serviço, bem como a 
definição de seus objetivos, além de um plano estratégico para racionalizar e 
otimizar a participação social. Afinal, para usarmos a terminologia weberiana, 
trata-se de um aparato burocrático e, como tal, requer gestão racional.

Em suma, falta a definição mais clara de um arranjo institucional, a partir 
de uma aliança estratégica entre os dirigentes da esfera política e os gestores 
dos sistemas burocráticos de interatividade, além de interesse dos partidos, 
lideranças e comissões. Para que a participação social seja valorizada e possa 
produzir eficácia política, seria necessário que a instituição construísse condi-
ções internas, priorizando um arranjo institucional de base racional, pautado 
na ética da responsabilidade e respaldado por um planejamento estratégico 
eficiente, incluindo um sistema de avaliação permanente dos canais de inte-
ratividade81. Portanto, não basta descrever e caracterizar os instrumentos de 

81 Recentemente a Secretaria de Comunicação Social criou uma Coordenação de Participação Popular 
para tentar sistematizar, avaliar e interpretar os dados de interação, para que eles possam ser disponi-
bilizados e aproveitados pelos parlamentares no debate e efetivação de políticas.
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interatividade e participação. É necessário refletir sobre as perspectivas da in-
teração nas instituições legislativas e como tornar o Parlamento atraente do 
ponto de vista da participação social, além de discutir os fatores que podem 
motivar ou dificultar a interação do cidadão com as instituições legislativas.

Por outro lado, apesar dessas limitações, é inegável que a interatividade tende 
a ser cada vez mais valorizada politicamente, à medida que passar a permear 
as principais formas de manifestação da política. A interação é motivada por 
vários fatores, com destaque para o interesse e a confiança, os quais, no caso da 
política, em especial a atividade parlamentar, constituem dois grandes obstá-
culos, tendo em vista a notória falta de interesse e a desconfiança da sociedade 
em relação ao Poder Legislativo. A participação está diretamente associada à 
visibilidade e à transparência, elementos resultantes dos consensos e acordos 
tecidos no âmbito das negociações políticas. Para a população, contudo, o que 
é levado a público é a versão divulgada sobre as discussões. Como, então, os 
debates legislativos podem ser atraentes para a população? Será que o cidadão 
se interessa pela dimensão processual da dinâmica legislativa e parlamentar 
ou o foco do interesse está mais relacionado à esfera pragmática, ou seja, ao re-
sultado e às consequências do que foi aprovado ou decidido? Como despertar 
a atenção e o interesse pelo menos daqueles segmentos diretamente envolvidos 
no debate político sobre temas específicos? Se a participação pressupõe con-
fiança do cidadão, como superar a falta de confiança?

O interesse do cidadão requer educação política, ou seja, informação e conhe-
cimento sobre a estrutura e as funções do Poder Legislativo, além de noções 
básicas sobre processo legislativo. A divulgação do debate parlamentar pode 
ser considerada uma alternativa educativa, sob o prisma político? Essa inicia-
tiva pode ter consequências políticas efetivas, do ponto de vista do aumento 
na confiança e do interesse do cidadão? Nesse sentido, cabe lembrar que a di-
vulgação em si não pode produzir tal eficácia política. Afinal, como argumenta 
Luís Felipe Miguel (2008, p. 251), o ceticismo em relação ao funcionamento 
das instituições da democracia eleitoral é fruto de uma avaliação realista de 
seu funcionamento, “já que, por diversos motivos e a despeito do tributo ri-
tual à vontade soberana do povo, elas se mostram bastante impermeáveis à 
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influência das pessoas comuns”. A educação no sentido social e político mais 
abrangente, assim como a legislação, encontram respaldo na análise weberia-
na sobre o processo de racionalização cultural do Ocidente, à luz do qual a 
legislação também deve ser compreendida, como consequência das formas de 
dominação legítima (WEBER, 1999).

Por fim, o balanço das iniciativas da Câmara pode ser considerado positivo 
por um lado, dado o mérito das medidas tomadas até agora, o potencial dos 
canais de interatividade e o atual contexto sociocultural em que as tecnologias 
digitais se apresentam como um amplo horizonte de redefinição da relação do 
cidadão com o Estado e com as instituições legislativas em especial. Entretan-
to, por outro lado, fica a ressalva da eficácia política desses instrumentos de 
participação do ponto de vista específico da democracia representativa em sua 
dimensão deliberativa/participativa. Até o momento, a ênfase da instituição 
tem sido na oferta de canais para receber manifestações da sociedade, mas 
isso, por si só, não garante participação do cidadão nos processos decisórios. 
Faltam, portanto, mecanismos para fazer com que a participação seja levada 
aos gabinetes parlamentares, ao conhecimento dos representantes políticos e 
assegurar que haja resposta à sociedade. Mas, para isso, é preciso ainda des-
pertar o interesse dos agentes políticos para a importância dessas ferramentas 
de interatividade e de participação social.

Entre outros problemas para o real aproveitamento das contribuições do ci-
dadão, podem ser citados a falta de estruturação mínima dos gabinetes para 
sistematização da participação, falta de visão dos parlamentares sobre as 
oportunidades de conexão eleitoral criadas por esses instrumentos (ou mes-
mo baixa preocupação com o bem coletivo ainda que sem conexão eleitoral) 
e falta de compreensão dos processos de participação pelos agentes políticos, 
 especialmente aqueles realizados por meio das ferramentas digitais. Alguns 
parlamentares, entretanto, começam a fazer um uso mais intensivo desses ca-
nais de participação para mobilização dos cidadãos. Resta despertar o interes-
se dos demais agentes políticos para a importância desse fórum de debates.
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Contudo, cabe ressaltar que nem todos os parlamentares estão dispostos a 
negociar sua forma de exercer seu mandato e de estabelecer relacionamento 
com suas bases eleitorais e muito menos aceitar ou aderir a um sistema de par-
ticipação que reflita o interesse da instituição – após relação circular com par-
ticipação da sociedade – e não necessariamente dos parlamentares. A cultura 
parlamentar brasileira nem sempre está ancorada nos princípios da democra-
cia deliberativa ou participativa. Essa concepção é defendida pela instituição 
Câmara dos Deputados e pelos representantes da sociedade civil, entretanto 
às vezes não encontra ressonância no pensamento e na conduta dos deputados 
e de seus assessores que tomam as decisões no âmbito administrativo de cada 
gabinete. Apesar da renovação na cultura parlamentar nas décadas mais re-
centes, ainda existem deputados que exercem o mandato sobre os pilares da 
política tradicional, com ênfase para os valores do localismo, personalismo e 
autoritarismo. Ou que se apoiam nos conceitos mais formalistas de represen-
tação como delegação, e não como processo contínuo de relação/debate com a 
sociedade. Além disso, existe o contraponto da cultura política do eleitor, que 
ainda vota nesse tipo de representante e espera um comportamento parlamen-
tar à moda antiga. A eficácia de um projeto de participação social e política 
não depende apenas da decisão da Câmara no que se refere à oferta e à gestão 
de canais de interatividade pelo aparato burocrático de informação e gestão 
do processo legislativo. Sem a adesão dos deputados e dos eleitores ao projeto 
institucional, os efeitos serão restritos ao âmbito da microfísica dos espaços 
administrativos da Câmara, sem consequências em termos de deliberação pú-
blica e de participação política no sentido estrito do termo.
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Parlamentos e novas tecnologias: 
fortalecendo a representação política 

através de ferramentas de e-participação
Cristiano Faria

Sérgio Braga

A universidade precisa se regenerar. A cultura da ciência precisa se tornar gradualmente 
multidisciplinar e mais prática. Nós precisamos aplicar senso comum sem atraso.82 (Veikko Teikari, 

Helsinki, University of Technology 
apud Suurla et. al., 2002, p. 21)

Parlamentos, novas tecnologias e participação

Há certo consenso entre os observadores de que a busca pelo aprofundamen-
to da democracia tem como aspectos fundamentais o aumento da transparên-
cia das ações governamentais, assim como a partilha de espaços consultivos e 
deliberativos entre a sociedade e as diferentes instituições do sistema político. 
Nesse sentido, apesar dos obstáculos decorrentes do digital divide83 (NORRIS, 
2001), o uso de novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) vem se 
ampliando também nos países de democratização mais recente, aumentando as 

82 “The university must regenerate itself. Science culture must become increasingly multidisciplinary and 
more practical. We must apply common sense without delay.”

83 Por digital divide ou fratura/divisão digital entendemos, seguindo o trabalho clássico de Pippa Norris 
(2001), como a desigualdade de acesso à internet nos múltiplos sentidos dessa expressão (material, 
cognitivo e cultural) e como consequência a divisão da sociedade em dois grupos estratificados segun-
do seus potenciais de acesso à internet.
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expectativas em relação à qualidade de seus sistemas políticos também por in-
termédio do emprego da tecnologias digitais. Experiências em diferentes países 
demonstram que formas ampliadas de participação política vêm se desenvolven-
do através do uso das NTICs, com a melhoria da interação entre o sistema polí-
tico e a sociedade civil (CHADWICK; HOWARD, 2008;  COLEMAN; KAPOSI, 
2009). Esses espaços de interação permitem uma diminuição das assimetrias 
informacionais entre sistema político e sociedade,  enriquecem o repertório de 
informações dos atores estatais a respeito dos interesses e das demandas dos 
cidadãos, e contribuem assim para o aprimoramento das práticas deliberativas e 
dos processos decisórios.

Nesse contexto, vários autores destacam o papel desempenhado pelos websi-
tes dos órgãos legislativos para promover uma maior institucionalização de-
mocrática (nos países onde os processos de democratização ocorreram mais 
recentemente) e para construir uma democracia representativa mais parti-
cipativa, com um leque maior de oportunidades de deliberação aos cidadãos 
dos países onde os sistemas políticos democráticos estão mais consolidados 
(LESTON-BANDEIRA; WARD, 2008). Assim, testemunhamos atualmente 
tentativas de aplicação das novas tecnologias digitais nos processos políticos, 
as quais têm exercido considerável impacto nas democracias parlamentares, 
dando origem a uma série de estudos que, com diversos graus de abrangência, 
têm buscado apreender os impactos das novas tecnologias e da internet sobre 
as instituições representativas.84

Tentativas recentes de balanço das investigações realizadas nesse campo apon-
tam a necessidade de estudos comparativos mais abrangentes sobre a matéria 

84 Entre os trabalhos que contêm recomendações ou que analisam boas práticas relacionadas ao uso 
da internet por parlamentos nacionais, destacamos, além das edições dos manuais para parlamentos 
publicados pela União Interparlamentar (IPU) (GUIDELINES..., 2000 e 2009), os trabalhos pioneiros de 
Coleman et al. (1999), Norris (2000, 2001), bem como as análises subsequentes de Suurla et al. (2002), 
Kingham (2003), Mendel (2006), Beetham (2006), Trechsel et al. (2003), Lusoli, Ward e Gibson (2003), 
Cardoso, Cunha e Nascimento (2003), Ferber, Foltz e Pugliese (2003, 2005), Frick (2005), Ward e Lusoli 
(2005), Setala e Grolund (2006), López et al. (2008), o número especial do The Journal of Legislative 
Studies com diversos estudos sobre os impactos da internet nas democracias parlamentares europeias 
(DAÍ; NORTON, 2007) e os recentes surveys publicados pelas Nações Unidas e IPU (WORLD..., 2008; 
WORLD..., 2010). Para o caso do Parlamento brasileiro, cf. os trabalhos de Braga (2007, 2009), Marques 
(2008), Perna e Braga (2012) e Faria (2010, 2012).
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e, especificamente, de investigações que busquem articular as perspectivas 
analíticas dos cientistas políticos e dos próprios gestores das casas legislativas, 
a fim produzir uma apreensão mais realista dos efetivos impactos das novas 
tecnologias na dinâmica interna das casas legislativas e de seu processo deci-
sório, considerado um processo abrangente no qual interagem tanto atores in-
ternos à atividade parlamentar como da sociedade civil (SUURLA et al., 2002; 
DAÍ; NORTON, 2007; LESTON-BANDEIRA; WARD, 2008).

Neste artigo, procuraremos sistematizar algumas contribuições feitas pela li-
teratura sobre o papel dos e-parlamentos nas democracias contemporâneas, 
com destaque para a análise de algumas experiências avançadas de uso das 
novas mídias sociais para a dinamização dos trabalhos parlamentares através 
de novas ferramentas de e-participação e de deliberação on-line.

Para cumprir esse objetivo, o artigo está organizado da seguinte forma: ini-
cialmente, faremos uma introdução, com pontos básicos a serem abordados, e 
com parâmetros analíticos colocados pela literatura para a análise do tema; em 
seguida, realizaremos um panorama das principais pesquisas sobre os canais 
de interação do parlamento com a sociedade, com especial ênfase para ferra-
mentas tecnológicas representadas pelas mídias e, finalmente, apresentaremos 
alguns dilemas associados a este uso nos principais parlamentos do mundo.

Definindo conceitos básicos: como as 
ferramentas de participação e interação podem 

interferir no trabalho parlamentar?85

As críticas ao sistema representativo parlamentar têm aumentado nos últi-
mos anos, simultaneamente à ampliação da difusão geográfica das democra-
cias parlamentares. Com efeito, pesquisas de opinião e estudos mostram haver 

85 Parte do texto desta seção foi utilizada anteriormente no projeto de Grupo de Pesquisa e Extensão 
denominado “A influência das redes sociais no processo legislativo na Câmara”, que pode ser acessado 
pelo link a seguir: http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-le-
gislativa-1/posgraduacao/grupo-de-pesquisa-e-extensao-gpe/projetos/GP.9.13_A_influencia_das_
Redes_Sociais_no_Processo_Legislativo_Cristiano_Ferri.pdf
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profunda desconfiança em instituições públicas, especialmente em parlamen-
tos (HIBBING; THEISS-MORSE, 1995; 2001), devido à veloz transformação 
social, com demandas legislativas cada vez mais complexas e ao surgimento 
de uma ampla massa de “cidadãos críticos” (NORRIS, 2007) mais exigentes 
no tocante à eficiência e ao cumprimento, pelas instituições parlamentares, de 
suas funções manifestas.86

Nesse contexto, uma série de fenômenos políticos têm sido observados nas de-
mocracias mais institucionalizadas, especialmente a partir da década de 1990. 
Percebe-se a existência não de uma “consolidação tranquila” das poliarquias, 
mas o surgimento de tensões inerentes ao funcionamento dos sistemas re-
presentativos modernos tais como o aumento de insatisfação popular com o 
processo eleitoral (DIONNE, 1991; CRAIG, 1993; TOLCHIN, 1999; WOOD, 
2004) e a profunda desconfiança em instituições governamentais (NYE; 
 ZELIKOW; KING, 1997; HETHERINGTON, 1998), com destaque inclusive 
para o Congresso Nacional norte-americano (HIBBING; THEISS-MORSE, 
1995, 2001). Diversos autores apontam que estas percepções têm se desdobra-
do intermitentemente em comportamentos efetivos, observados mesmo em 
poliarquias mais institucionalizadas e estáveis, tais como o baixo compare-
cimento em pleitos eleitorais (TEIXEIRA, 1992; NORRIS, 2011), a erosão do 
“capital social” (PUTNAM, 2000) e o declínio do apoio a partidos políticos 
enquanto canais institucionalizados de expressão de interesses (ALDRICH, 
1995;  DALTON, 2001, 2012). Muitas são, portanto, as variantes de críticas 
diretas ao modelo liberal de democracia, embora com nuances entre si, mas 
que compõem estridente e crescente fluxo da teoria política contemporânea 
( ARTERTON, 1987; COHEN; ARATO, 1992; GALBRAITH, 1992; GIDDENS, 
1994; MIGUEL, 2003; COLEMAN; BLUMLER, 2009 dentre outros).

86 Com a sugestão de uma estrutura de análise para o exame dos impactos da internet nos trabalhos 
parlamentares, Cristina Leston-Bandeira enumera as seguintes funções desempenhadas pelos órgãos 
parlamentares que podem ser potencializadas por intermédio do uso das tecnologias digitais: me-
diação e resolução de conflitos, educação, legislação, legitimação, representação e fiscalização do 
Executivo (LESTON-BANDEIRA; WARD, 2007, p. 662). Para uma tentativa de aplicação desse modelo teó-
rico na análise dos principais parlamentos europeus, cf. o artigo da mesma autora (LESTON-BANDEIRA; 
WARD, 2009).
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Experiências participativas e deliberativas inovadoras surgiram em diversas 
partes do mundo, a partir de fins da década de oitenta. Tais práticas apre-
sentam-se em formas e objetivos diversos, mas compartilham a finalidade 
maior de facilitar a participação popular nos processos políticos, de maneira a 
complementar o exercício da representação. Fung (2007) cita, por exemplo, as 
experiências denominadas minipúblicos como fóruns de deliberação pública 
organizados de maneira autoconsciente, cujos participantes compõem amos-
tra representativa da diversidade social com a inclusão de grupos que normal-
mente não participam de processos políticos.

Daí decorrem várias práticas relevantes: os fóruns educativos, que criam con-
dições quase ideais para cidadãos discutirem e formarem opiniões sobre deter-
minado assunto de interesse político (deliberative polls); os painéis consultivos 
participativos, que, além de promoverem debates, como o fórum educativo, 
permitem que os participantes alinhem preferências em relação às políticas 
públicas; a colaboração participativa para resolução de problema, que estimula 
um grupo de participantes a contribuir ativamente com o Estado para resolver 
um problema público; e a governança participativa democrática, a mais con-
tundente experiência participativa, segundo Fung, que efetivamente dá poder 
de decisão aos participantes na determinação de políticas, a exemplo do orça-
mento participativo.

Em suma, apesar de suas limitações, a maioria dessas experiências realiza tenta-
tivas de atribuir mais porosidade às instituições públicas e, por consequência, de 
diminuir os efeitos dos déficits democráticos apontados por Fung. É nesse mesmo 
contexto que se podem destacar também práticas participativas que – mais espe-
cificamente – intensifiquem a relação entre sociedade e parlamento.

Simultaneamente a tais fenômenos, observamos nos últimos anos um ine-
gável e abrupto desenvolvimento tecnológico, na área de telecomunicação e 
informação. Isso tem permitido principalmente novas formas de sociabilida-
de e de construção de identidade, que colocam em cheque os padrões de or-
ganização social anteriormente estratificados em hierarquias mais rígidas e 
em configurações unidirecionais de comunicação burocrática, gerando novos 
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formatos, menos hierarquizados e mais abertos, de organização do poder so-
cial ( CASTELLS, 2009). No âmbito propriamente político, diversos autores, 
em estudos pioneiros realizados no início deste século, já consideravam que o 
número ilimitado de informações disponíveis via internet teria o potencial de 
permitir ao público maior conhecimento das políticas públicas e maior capa-
cidade de articulação social. A utilização de e-mail, bate-papos virtuais (chats) 
e discussões on-line, dentre outros recursos, possibilitariam a formação de um 
“sistema político virtual”, com novas janelas de oportunidade para a atuação e 
participação política de setores da sociedade civil (NORRIS, 2000; 2001). A in-
ternet permitiria, inclusive, a formação de redes em torno de temas ou proble-
mas públicos que interligam a esfera local, regional, nacional e transnacional. 
Norris realça ainda a capacidade de aproximação do cidadão com seus repre-
sentantes, apesar dos obstáculos postos aos países nos quais o digital divide 
fosse um problema socioeconômico significativo, excluindo parcelas impor-
tantes da população ao acesso aos recursos cognitivos, psíquicos e materiais 
necessários ao pleno exercício da cidadania digital.

Ao mesmo tempo em que a internet permite maior transparência da ação públi-
ca, também teria o potencial de instrumentalizar a criação, ou aperfeiçoamento, 
das práticas participativas, inclusive nas instituições parlamentares mais tradi-
cionais. Consultas públicas on-line sobre anteprojetos de lei, orçamento parti-
cipativo digital e enquetes eletrônicas são exemplos comuns hoje em portais de 
democracia digital. Assim, a instrumentalização concedida pelas tecnologias de 
informação e comunicação, as novas TICs,87 tendo a internet como sua principal 

87 Denominam-se Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) as tecnologias e métodos 
para comunicar surgidas no contexto da Revolução Informacional, Revolução Telemática ou Terceira 
Revolução Industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década de setenta e, 
principalmente, nos anos noventa. A imensa maioria delas se caracteriza por agilizar, horizontalizar e 
tornar menos palpável fisicamente manipulável) o conteúdo da comunicação, por meio da digitaliza-
ção e da comunicação em redes (mediada ou não por computadores) para a captação, transmissão e 
distribuição das informações (texto, imagem, vídeo e som). Considera-se que o advento dessas novas 
tecnologias (e a forma como foram utilizadas por governos, empresas, indivíduos e setores sociais) 
possibilitou o surgimento da “sociedade da informação”. Alguns estudiosos já falam em sociedade do 
conhecimento para destacar o valor do capital humano na sociedade estruturada em redes telemá-
ticas. São consideradas NTICs, entre outras: a) os computadores pessoais (PCs, personal computers);  
b) a telefonia móvel (telemóveis ou telefones celulares); c) a TV por assinatura (a cabo e parabólica); d) o 
correio eletrônico (e-mail); e) a internet; f) as tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens 
e sons; e g) as tecnologias de acesso remoto (sem fio ou wireless). (NOVAS..., 2011)
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ferramenta, e o relativo sucesso de algumas experiências participativas não digi-
tais, têm suscitado as seguintes questões entre interessados no estudo sobre de-
mocracia representativa: é possível imaginar parlamentos participativos, ou seja, 
que disponibilizem instrumentos de participação social no processo legislativo? 
Qual seria o impacto dessa participação no sistema representativo?

Com efeito, diversos autores ao longo dos últimos anos elaboraram trabalhos 
examinando os impactos das novas tecnologias sobre os processos de repre-
sentação política no sentido estrito do termo, ou seja, nas relações que se 
estabelecem entre o cidadão digitalmente incluído e aqueles segmentos das 
elites dirigentes por eles eleitos e que exercem mandatos em órgãos parla-
mentares (COLEMAN; SPILLER, 2003; ZITTEL, 2003; DAI; NORTON, 2007; 
 LILLEKER; JACKSON, 2009, 2011, além dos já citados anteriormente).

Como afirma Stephen Coleman, ao efetuar um balanço das principais ques-
tões teóricas levantadas sobre a temática, são três os principais problemas so-
bre os impactos da internet nos processos de representação política:

a. a questão do uso que os representantes podem fazer das novas tecnologias 
digitais para criar novos canais de interação com sua constituency;

b. os impactos do uso de tais recursos tecnológicos nos representados, ou seja, 
na forma como estes canalizam suas demandas e interesses;

c. os “efeitos sistêmicos” provocados pelas novas mídias nos processos 
de representação política no sentido amplo do termo, isto é, que se re-
firam às funções desempenhadas pelo Legislativo e pelas elites parla-
mentares no sistema político mais amplo (COLEMAN; SPILLER, 2003; 
 LESTON-BANDEIRA; WARD, 2007a).

A partir da organização dos resultados de pesquisas realizadas sobre o tema, 
Coleman detecta diversas mudanças sistêmicas que estão ocorrendo nos pro-
cessos de representação política. Essas mudanças decorrem dos impactos das 
mídias digitais, dentre elas o surgimento de uma modalidade mais direta de 
representação baseada nos seguintes fenômenos, associados, por sua vez, à di-
fusão das tecnologias digitais nas sociedades contemporâneas:
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i. a intensificação das “campanhas permanentes”, com uma relação mais con-
tínua e regular entre representantes e representados, possibilitada pela di-
minuição das barreiras aos fluxos de informação;

ii. o crescimento de formas inovadoras de consulta e participação política di-
gital dos eleitores nos mandatos dos representantes, a partir do estabeleci-
mento de uma “accountability de duas vias”;

iii. a tendência a uma desterritorialização da Representação Parlamentar (RP), 
na medida em que uma sociedade em rede transcende as fronteiras pos-
tas por uma representação política meramente geográfica e/ou nacional, 
 ampliando o campo de alcance da mensagem do representante através de 
suas plataformas virtuais;

iv. a abertura de canais mais participativos nos órgãos parlamentares, que 
tendem a intensificar e fortalecer os vínculos de representatividade des-
tes órgãos com os cidadãos. Assim, será possível a “reconecção” paulatina 
e incremental do Parlamento com a opinião pública, especialmente com 
os setores mais organizados da sociedade civil, que possuem mais recur-
sos cognitivos e motivacionais para o adequado manuseio das tecnologias 
digitais e a organização de novas formas de ação coletiva a partir delas 
( COLEMAN; SPILLER, 2003; LUSOLI; WARD; GIBSON, 2005).

Nesse contexto, uma ideia cada vez mais difundida entre os analistas dos im-
pactos das novas tecnologias digitais no processo parlamentar é a de que tais 
tecnologias permitem o desenvolvimento de práticas de democracia participati-
va e deliberativa como instituto complementar à democracia representativa. Em 
oposição à ideia de substituição do sistema de representação parlamentar por 
formas de participação mais direta da população nos processos decisórios do 
Estado – presentes numa primeira fase de estudos sobre internet e política – tem 
se difundido crescentemente a perspectiva que considera haver uma compati-
bilidade ou um relação de complementaridade (embora não imune a tensões) 
entre representação e participação política, sendo esta fator de fortalecimento 
da primeira (FISHKIN; LUSKIN, 2005; FUNG, 2006, 2007;  POGREBINSCH; 
SANTOS, 2011; SMITH, 2009; COLEMAN; BLUMLER, 2009).
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Mesmo analistas do sistema político brasileiro, via de regra críticos em relação 
ao desempenho do nosso Parlamento e de seu papel no sistema político global, 
vêm enfatizando esta ideia, que não chega a ser propriamente uma novidade 
no contexto dos debates contemporâneos sobre a temática mais geral das re-
lações entre e-parlamento, participação e criação de espaços de deliberação:

[...] a participação social não deve ser compreendida como o oposto da repre-
sentação política – ou seja, que não há antagonismo entre participação e repre-
sentação – e, especificamente, que representação não implica não participação 
e vice-versa, isto é, que participação não implica não representação. Práticas 
participativas e deliberativas como as conferências nacionais reproduzem 
 internamente uma lógica representativa semelhante àquela adotada no Poder 
Legislativo, porém seu diferencial reside:

a) menos no aspecto da suposta ausência de mediação eleitoral e partidária entre 
as preferências dos cidadãos e a ação dos representantes; e

b) mais na qualidade das deliberações produzidas, na especialização dos te-
mas debatidos e na possibilidade de alteração das preferências dos cidadãos ao 
longo do processo, na medida em que se encontram expostos a informações 
produzidas por setores da sociedade civil diretamente envolvidos com o tema 
objeto da prática participativa em questão, no caso as conferências nacionais. 
( POGREBINSCH; SANTOS, 2011, p. 59)

Assim, menos do que uma “crise geral da representação” no sentido rigoroso 
do termo, estaríamos sim vivenciando metamorfoses em direção a formatos 
mais participativos e interativos de representação política. O surgimento e a 
difusão das tecnologias digitais, seu uso pelas instituições parlamentares pelas 
elites políticas e pelos cidadãos (em pleitos eleitorais, durante o mandato e nas 
várias fases de formulação de políticas públicas) facilitam essas transforma-
ções. (CASTELLS, 2009)

Destacados estudiosos, propugnadores do desenvolvimento de parlamentos 
mais permeáveis à sociedade, Stephen Coleman e Jay Blumler (2009, p. 38) 
pensam num sistema democrático parlamentar representativo, mas com múl-
tiplas possibilidades participativas:
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uma democracia mais deliberativa buscaria conectar enorme quantidade de 
projetos de participação e consulta pública, assim como conversações públicas 
informais e fragmentadas, com o dia a dia do trabalho de elaboração de políticas 
públicas e tomada de decisão.

Teóricos da democracia participativa alegam que as limitações de comunicação 
da mídia tradicional dificultam o exercício da liberdade de expressão em relação 
às decisões tomadas no âmbito do Estado. Dessa forma, a melhoria no sistema de 
comunicação geral, fomentada pelo surgimento da internet, por exemplo, teria 
efeito positivo no aprofundamento e aumento da qualidade da democracia.

Nesse contexto, começaram a surgir, a partir da década de noventa do século 
XX, uma série de experiências visando ao estreitamento dos vínculos entre 
representantes e representados. Houve assim, um aumento da  accountability, 
e um incremento da participação política dos cidadãos durante o processo 
decisório parlamentar, além de iniciativas fazendo uso das novas tecnologias 
(LESTON-BANDEIRA; WARD, 2008). Essas experiências são de dois tipos:

a. em primeiro lugar, parlamentos em diversos países do mundo estão tendo a 
iniciativa de criar canais de deliberação e de participação social, com vistas 
a reaproximar o parlamento das demandas dos cidadãos, ou pelo menos, 
no sentido de aumentar seu nível de legitimidade perante a opinião pública;

b. em segundo lugar, os próprios cidadãos criam novas formas de ação co-
letiva e de canalização de demandas tendo como importante recurso as 
tecnologias digitais, e tais ações repercutem na vida interna do parlamento.

Vários são os potenciais benefícios da aplicação das NTICs para os proces-
sos de representação e participação política, como procuraremos analisar em 
seguida, sem a pretensão em sermos exaustivos sobre essas possibilidades. 
Esclareça-se que não é nosso objetivo discorrer sobre a efetividade dessas apli-
cações e sim mostrar o leque de potencialidades que podem ser exploradas, o 
que faremos na parte inicial do texto. Em seguida, os desafios de sua aplicação 
na vida prática política serão elencados e analisados, bem como descritas al-
gumas das principais categorias referentes à aplicação da tecnologia em pro-
cessos políticos diversos.
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Os canais de e-participação política 
e de interação social

Nosso primeiro procedimento será fornecer um panorama de algumas das 
principais pesquisas que tematizam os canais de interação do Parlamento 
com a sociedade, com especial ênfase para ferramentas tecnológicas represen-
tadas pelas mídias – analógicas, eletrônicas e digitais. É importante sublinhar 
que, nesse tópico, precisamos explorar como parlamentos estão utilizando 
essas novas e antigas mídias tecnológicas, com foco, portanto, em formas ins-
titucionais de interatividade. Nesse sentido, essa vertente se diferencia das 
formas de interatividade e de participação política não institucionais, quer 
dizer, realizadas de maneira independente pela sociedade e que repercutem 
na dinâmica interna do parlamento. Esses dois aspectos, perspectivas institu-
cional e não institucional de interação, compreendem elementos complemen-
tares na visão de parlamento aberto. Entretanto, este artigo se concentrará 
somente na análise da perspectiva institucional, em virtude das limitações 
próprias da presente publicação.

Segundo Zhang et al. (2010, p. 2), a participação política pode ser entendida em 
dois diferentes sentidos: a participação cívica e a participação política propria-
mente dita. A primeira forma refere-se ao engajamento em trabalhos comu-
nitários por meio de ações não relativas a governo ou eleições; por exemplo, o 
trabalho voluntário de auxiliar crianças carentes ou pessoas idosas no centro 
comunitário do bairro.

A segunda envolve toda atividade relacionada à participação em processos políti-
cos formais, como em campanhas eleitorais ou na formulação, implementação e 
fiscalização de políticas públicas (DELLI CARPINI, 2004). Assim, a distribuição 
de panfletos a favor de determinado candidato a deputado federal, bem como o 
envio de sugestões para a formulação de uma lei são exemplos desse tipo.

Na literatura recente de ciência política e sociologia política, há importante 
conjunto de estudos apoiadores da tese segundo a qual a internet estimula a 
participação política (cívica e política propriamente dita), por permitir maior 
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acesso à informação de utilidade política, facilitar a discussão e o desenvolvi-
mento de relações sociais, bem como oferecer fóruns alternativos para engaja-
mento e expressão política (POLAT, 2005; WARD; GIBSON; LUSOLI, 2003).

A vertente de estudos denominada participacionista dispõe sobre os benefí-
cios do uso de e-mails e de outros instrumentos da internet para a facilitação 
de relações sociais (ROBINSON; MARTIN, 2009; WELLMAN et al., 2003; 
BOASE et al., 2006; CASTELLS et al., 2003, entre outros). Tal conjunto de 
pesquisas se contrapõe a outra gama de estudos denominada isolacionis-
ta, que considera a internet fator gerador de autoisolamento (KRAUT et al., 
1998; BARBER, 2001; SHAW; GANT, 2002) e, portanto, fenômeno causador 
de desincentivos aos processos de participação. Pippa Norris (2000), perten-
cente ao primeiro grupo, acredita ser a internet facilitadora do envolvimento 
em atividades políticas para aqueles já ativos politicamente, ou predispostos a 
atividades políticas convencionais, processo que ela denomina círculo virtuo-
so. A internet intensificaria essa vocação por reduzir tempo e esforço, ofere-
cendo, portanto, mais facilidades e oportunidades de participação (também 
BIMBER, 1999; BONFADELLI, 2002; DIMAGGIO et al., 2004; HENDRIKS 
VETTEHEN; HAGEMANN; VAN SNIPPENBURG, 2004; KRUEGER, 2002; 
NORRIS, 2001; POLAT, 2005; WEBER; LOMAKIS; BERGMAN, 2003).

Outro grupo de analistas considera a internet veículo catalisador de novos par-
ticipantes, pois permite maior acesso à informação (BARBER, 2001; DELLI 
CARPINI, 2004; KRUEGER, 2002; WARD; LUSOLI, 2003), reduzindo as de-
ficiências de conhecimento normalmente utilizadas como pretexto para o não 
envolvimento em atividades políticas. Para Delli Carpini e Keeter (1996), por 
exemplo, o maior acesso à informação pode afetar positivamente as diferenças 
de conhecimento entre ricos e pobres, homens e mulheres, jovens e pessoas de 
outras idades. Além disso, Nam (2010, p. 307) verificou que a internet produz 
efeitos positivos sobre os dois grupos, ou seja, facilita a participação para os poli-
ticamente ativos off-line, bem como estimula o ativismo de novos participantes.

Além das pesquisas citadas, algumas outras trazem resultados importantes ao 
evidenciar a relação existente entre o mundo real (off-line) e o mundo virtual 
(on-line). A ideia central nessa discussão é a utilidade da tecnologia de informa-
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ção e comunicação, em especial da internet, como instrumento de intensificação 
de relações sociais que podem ter algum impacto na política de forma geral.

Nesse contexto, uma referência fundamental é o trabalho seminal de Coleman 
e Blumler (2009), que analisa as melhorias incrementais nos sistemas políti-
cos representativos contemporâneos ocasionados pela aplicação criativa das 
tecnologias digitais no sentido de ampliar as oportunidades democráticas e de 
participação para os cidadãos. Para os estudiosos ingleses, os obstáculos ao de-
senvolvimento da democracia deliberativa poderiam ser superados pela aplica-
ção das TICs a certos processos participativos88. Coleman e Blumler defendem 
que ferramentas digitais podem auxiliar na superação ou minimização dos 
empecilhos de tempo, de espaço e de escala, por meio da utilização de ins-
trumentos tecnológicos autossincronizados de debate virtual que permitem a 
participação individual em massa a qualquer tempo.

Os autores chamam a atenção para o fato de que pesquisadores têm trabalhado 
nessas soluções. Por meio da associação semântica entre termos, softwares ofere-
cem representações gráficas de discussões em larga escala. Tudo é feito de forma 
a permitir a rápida visualização e compreensão da evolução geral da discussão, 
sem que o participante tenha de ler cada texto produzido (SACK, 2000; BUCKIN-
GHAM-SHUM, 2003; VIEGAS;  SMITH, 2004; VERHEIJ, 2005;  RENTON; MA-
CINTOSH, 2007; DELLAROCAS;  LAUBACHER;  MALONE, 2010).

Coleman e Blumer (2009, p. 32) respondem a alguns argumentos contrários à 
experiências de participação e deliberação on-line, apontando uma série de ten-
dências evidenciadas por estudos que mostram benefícios diferenciais da parti-
cipação política digital, como o engajamento de novos participantes. Por exem-
plo, há trabalhos que ressaltam serem os participantes de debates  on-line mais 
propensos a se exporem a discussões heterogêneas do que participantes de ex-
periências similares off-line (PRICE; CAPELLA, 2002; GRAHAM; WITSCHGE, 

88 Os principais websites facilitadores de relações sociais são facebook.com, orkut.com, ning.com, 
twitter.com, myspace.com e youtube.com. Por outro lado, Comunidade virtual é uma comunidade que 
estabelece relações num espaço virtual utilizando meios de comunicação a distância. Caracteriza-se 
pela aglutinação de grupo de indivíduos com interesses comuns que trocam experiências e informa-
ções no ambiente virtual, por meio da utilização de ferramentas de interação, como, por exemplo, 
fóruns, blogs, bate-papos (chats), enquetes, etc. Fonte: Wikipédia com modificações.
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2011; KELLY, FISHER e SMITH, 2005; JANSSEN; KIES, 2005; ALBRECHT, 
2006; MUHLBERGER; WEBER, 2005).

Esses autores destacam ainda como os inúmeros instrumentos disponíveis na 
internet, tais como fóruns, blogs e chats, permitem que participantes de dis-
cussões on-line possam se expressar como desejam, seja mais racionalmente, 
obedecendo a certa coerência e formalidade, ou de maneira absolutamente 
pessoal, informal e fragmentada. A inserção de um testemunho gravado em 
vídeo, num fórum de discussão, exemplifica um tipo de manifestação mais li-
vre de regras deliberativas. Inputs como esse podem representar contribuições 
autênticas e fiéis às ideias e sentimentos que talvez não pudessem ser expressos 
pelos mesmos participantes em formatos mais racionais e institucionalizados.

Como afirmamos, nesse contexto verificam-se inúmeras experiências por meio 
do uso de instrumentos diversos de tecnologias digitais voltadas à participação 
popular que, de alguma forma, pretendem estimular, facilitar, organizar e via-
bilizar a participação do cidadão nas matérias de interesse público tratadas no 
âmbito do Estado. Além disso, existem NTICs que facilitam a mobilização da 
sociedade para outros processos políticos não diretamente relacionados à in-
teração com o Estado, mas que procuram promover benefícios públicos, como 
as ações de transparência e mobilização social.

Vários trabalhos apresentam diferentes conceitos e classificações de e-demo-
cracia (KRIMMER, 2009, p. 8), a exemplo de Trechsel et al. (2003, p. 10):

A e-democracia consiste em todos os meios eletrônicos de comunicação 
que habilitem/auxiliem cidadãos em seus esforços para fiscalizar e contro-
lar governantes/políticos sobre suas ações no poder público. Dependendo 
de qual aspecto democrático esteja sendo promovido, a e-democracia pode 
empregar diferentes técnicas:

1. para melhorar a transparência do processo político;

2. para facilitar o envolvimento direto e a participação dos cidadãos; e

3. para melhorar a qualidade da formação de opinião por meio da abertura de 
novos espaços de informação e deliberação.
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Embora essa definição abranja aspectos importantes, algumas reflexões críticas 
são necessárias. Parece-nos claro que qualquer forma de participação digital 
tenha, mesmo que indiretamente, embutido algum processo de  accountability, 
como Trechsel et al. defendem. Entretanto, não nos parece ser esse o propósito 
exclusivo das práticas de democracia digital. Principalmente nas experiências 
que estimulam a apresentação de ideias construtivas ou informações estratégi-
cas no processo de elaboração de políticas, um importante objetivo do Estado 
é tirar proveito da criatividade e do conhecimento dos cidadãos, ou seja, da 
inteligência coletiva para a construção de políticas públicas mais eficazes.

Sem a pretensão de apresentar mapeamento exaustivo, mesmo porque a cada 
minuto novas formas de e-democracia são experimentadas em algum lugar do 
planeta, procuramos elencar ao menos algumas categorias de certa relevância, 
tendo a definição de Trechsel et al. como inspiração, embora modificada.

Na primeira classe de experiências, destacam-se aquelas realizadas pela so-
ciedade com objetivos políticos ou cívicos, mas sem interação formal com o 
Estado. Essa classe denominada de e-democracia não institucional abrangeria 
pelo menos quatro categorias principais:

a. mobilização eleitoral;

b. ativismo social;

c. jornalismo cidadão; e

d. transparência.

Na segunda classe, destacam-se outras experiências organizadas e provi-
das por alguma entidade do Estado e, por isso, denominadas, em regra, de 
 institucionais. Como o aspecto fundamental da e-democracia institucional é a 
viabilização de formas variadas de colaboração entre sociedade e Estado, prin-
cipalmente no processo de formulação e implementação de políticas públicas, 
sua principal manifestação se dá por meio da produção colaborativa ou copro-
dução, para os efeitos deste artigo.



Legislativo Pós-1988: Reflexões e Perspectivas

Dentre as modalidades de e-democracia não necessariamente patrocinadas 
pelos órgãos do poder público, destacamos algumas como as principais atual-
mente analisadas pela literatura. Não as examinaremos detalhadamente tendo 
em vista que o foco deste artigo são as experiências de participação promovi-
das pelos órgãos públicos. São elas:

a. a mobilização eleitoral, cujo caso clássico foi a campanha eleitoral do então 
senador Barack Obama para a Presidência dos EUA em 2008. Esse é con-
siderado um caso paradigmático de aplicação das NTICs para promover o 
aumento da participação política, especialmente entre os mais jovens. Ori-
ginou uma ampla literatura analisando se as características da campanha 
de Barack Obama podem se reproduzir em outros contextos socioinstitu-
cionais diferentes daqueles dos EUA (BRAGA, 2010);

b. o ativismo social, cujos principais exemplos são os levantes de Minsk em 
março de 2006 contra o presidente-ditador Alexander Lukashenko na 
 Bielorrússia, os protestos de junho de 2009 contra os resultados da elei-
ção presidencial no Irã, e as recentes manifestações ocorridas na Espanha, 
Nova York, Turquia, da chamada Primavera Árabe em países do norte da 
África e Oriente Médio e em junho de 2014 no Brasil (PEREIRA, 2011);

c. o “jornalismo cidadão”, que, na falta de expressão melhor, podemos carac-
terizar como o surgimento de um amplo contingente de jornalistas e ativis-
tas, alguns oriundos dos órgãos da própria grande imprensa, que utilizam 
amplamente as plataformas virtuais para debater e/ou contestar versões 
dos fatos políticos difundidos por órgãos da grande mídia;

d. as iniciativas de organizações sociais que disponibilizam informações ou 
promovem ações relevantes para fins de transparência em relação aos da-
dos disponíveis do poder público.89

89 No Brasil, há diversas iniciativas importantes nesse gênero tais como o projeto Excelências, da 
Transparência Brasil (http://www.excelencias.org.br/), o site Meu Deputado (http://www.meudeputado.
org/), o projeto Congresso Aberto (http://www.congressoaberto.com.br/), o Observatório Social de 
Maringá (http://www.sermaringa.org.br/), o site VotenaWeb, que estimula a participação social em pro-
posições de autoria dos parlamentares em tramitação na Câmara dos Deputados (http://www.votena-
web.com.br), para citar apenas os mais conhecidos (último acesso a todos os sites: julho de 2012). Para 
um levantamento recente dessas práticas em nível internacional cf. trabalho de Tiago Peixoto (2009).
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Além dessas experiências organizadas pelos atores da sociedade civil, pode-
mos mencionar diversas outras promovidas pelo próprio poder público e pelo 
parlamento, tornando esse órgão mais aberto e permeável às demandas da so-
ciedade civil. Esse conjunto de experiências serve como portas que o Estado 
abre para o cidadão participar da elaboração das leis, políticas públicas, orga-
nização dos serviços públicos, implementação de políticas e mesmo de realizar 
sua avaliação. De forma geral, implica sempre alguma forma de parceria entre 
a sociedade e o Estado.

A e-democracia institucional envolve, portanto, inúmeras experiências, tais 
como a e-votação, ou seja, a utilização de meios eletrônicos no processo elei-
toral e em processos decisórios formais; a e-petição, isto é, a apresentação de 
pedidos e sugestões pelos cidadãos aos órgãos públicos; a e-consulta pública, 
ou o recebimento de sugestões e informações da sociedade em agências pú-
blicas referentes a assuntos públicos; e o orçamento público digital, por meio 
do qual cidadãos podem manifestar suas preferências na alocação de recursos 
públicos. Novas classes de experiências digitais de democracia institucional 
surgem a todo momento.

Experiências institucionais de e-participação 
em  parlamentos e seus resultados

Embora as experiências mencionadas sejam relevantes, elas esbarram em limi-
tações quanto a seus efeitos nas instituições parlamentares. Os instrumentos de 
apresentação de inputs individuais, a exemplo de petições, podem ser utilizados 
para o requerimento de pleitos de natureza pessoal, ou de interesses particula-
ristas de certos grupos. Isso não contribui para a formação de campo de delibe-
ração pública e para a configuração dessas demandas como busca do interesse 
comum, elementos essenciais para o fortalecimento da representação política.

Conforme atesta Gastil (2000), pedidos endereçados a ouvidorias, críticas rea-
lizadas por telefone (0800) e instrumentos participativos similares acabam por 
estimular a interação predominantemente utilitarista, sem a saudável troca de 
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razões e argumentos sobre políticas públicas, importantes para o enriqueci-
mento das condições relativas à tomada de decisão parlamentar.

Além disso, práticas parlamentares como as tribunas da plebe têm eviden-
tes limitações. Uma delas refere-se ao tempo, já que o horário permitido para 
 essas apresentações orais tende a ser restrito. No caso de parlamentos federais, 
o transporte para as imediações da Casa Legislativa pode ser custoso e demo-
rado, impedindo ou dificultando o acesso das pessoas interessadas em utilizar 
tal instrumento.

Em suma, práticas participativas de parlamentos sem o incremento da tecno-
logia de informação esbarram em limitações variadas, desde as possibilidades 
de participação individual meramente utilitaristas e oportunistas, que nada ou 
pouco contribuem para a formação de arenas de deliberação públicas, até as que 
apresentam parcos efeitos no processo legislativo. De forma geral, surgem pro-
blemas quanto à escala de participação, limitações de tempo e espaço, pouca 
representatividade dos espectros sociais e custo financeiro muitas vezes elevado.

No caso específico dos órgãos parlamentares, devemos sublinhar que as inicia-
tivas e oportunidades de participação política virtual surgiram também como 
respostas e/ou aprofundamentos das aberturas de canais de participação à so-
ciedade, que já ocorriam anteriormente fora do mundo, por assim dizer. Esse 
conjunto de experiências, que ocorreram crescentemente nos parlamentos do 
mundo, causaram também alguns problemas e deseconomias, que podem ser 
sintetizados no quadro a seguir:
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Quadro 1 – Características e Problemas Observados em Algumas Experiências 
de Participação Política Off-Line Promovidas Pelos Órgãos Parlamentares

Experiência de 
 participação off-line Características Problemas observados

Audiência pública Baseia-se na oitiva de cidadãos, 
representantes de grupos 
de interesse, especialistas e 
autoridades em sessão pública, seja 
em órgãos colegiados específicos, 
como comissões parlamentares 
temáticas, seja em âmbitos mais 
gerais nos plenários das Casas 
Legislativas.

a. pouca escala de participação;

b. baixa representatividade dos 
participantes.

Manifestações 
diversas

Petições, reclamações e 
denúncias formam um conjunto 
de manifestações de autoria dos 
cidadãos, realizadas de forma direta 
ao parlamento, com objetivos 
diversos como: sugerir a priorização 
de proposição na pauta de 
deliberação; defender interesse de 
importância legislativa; reclamar 
sobre a qualidade do serviço da 
Casa Legislativa ou a atuação 
parlamentar; realizar denúncias de 
problemas no Poder Executivo, ou 
quaisquer outros pleitos em relação 
à competência parlamentar.

Podem servir como instrumentos 
para pleitos de natureza pessoal, 
ou de interesses particularistas de 
certos grupos, o que não contribui 
para a formação de campo de 
deliberação pública e para a busca 
do interesse comum.

Carta-Resposta Este projeto da Câmara dos 
Deputados brasileira possibilitava 
a apresentação de sugestões, 
solicitações, perguntas ou 
reclamações a qualquer deputado 
federal, comissão parlamentar, 
Presidência da Casa ou Ouvidoria. 
O grande diferencial desse projeto 
era o custeamento, pela própria 
Câmara, das despesas de correio, 
uma vez que envelopes especiais 
pré-pagos eram distribuídos por 
todo país. Criado em 2003, o projeto 
foi encerrado em 2005. 

Alto custo de gestão, 
principalmente porque demanda 
respostas individuais. 
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Experiência de 
 participação off-line Características Problemas observados

Tribunas da plebe São oportunidades abertas 
a cidadãos e representantes 
da sociedade civil para se 
manifestarem oralmente sobre 
problemas da comunidade, ou de 
questões de interesse legislativo 
em sessões especiais desses 
parlamentos. 

a. pouca escala de participação;

b. baixa representatividade dos 
participantes;

c. dificuldade de acesso ao 
ambiente físico do Parlamento.

Parlamento itinerante Práticas variadas de visitação 
temporária de grupos de 
parlamentares de legislativos 
nacionais a localidades mais 
distantes da sede do parlamento 
ocorrem com frequência. Seu 
objetivo é tentar minimizar os 
problemas de acessibilidade, 
principalmente em países com 
território grande. 

a. custo financeiro alto;

b. geralmente compreende de 
forma irregular o país.

Proposições de 
iniciativa popular

Cidadãos podem apresentar 
proposições legislativas, de 
forma conjunta e, geralmente, 
com considerável número de 
subscrições. 

a. exige grande logística para coleta 
de assinaturas;

b. dificuldade de autenticação dos 
subscritores.

Ouvidoria Parlamentar Balcão de atendimento de diversos 
pleitos legislativos, pessoais e de 
interesses de grupos.

a. alto custo de atendimento no 
varejo;

b. pouco reflexo no processo 
legislativo.

Comissão de 
Legislação 
Participativa

Alguns parlamentos dispõem 
de comissões especializadas 
em processos participativos. No 
modelo da Câmara dos Deputados 
brasileira, somente entidades 
podem apresentar proposições.

Na prática, as associações menores 
utilizam mais este instrumento: tem 
pouco recursos para fazer lobby.

Faltam medidas para garantir a 
apreciação da proposição durante o 
processo legislativo.

Fonte: elaborado a partir de Faria (2012) e Perna (2010).
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Enfim, a aplicação de tecnologia de informação e comunicação, a princípio, 
poderia contribuir para a redução dessas limitações e para a solução desses 
problemas – com os perigos, é claro, da criação de mais problemas, o que pode 
ser considerado parte da lógica de aprofundamento democrático nas demo-
cracias representativas. Para finalizar a análise, podemos avaliar brevemente 
as características principais e os desafios de algumas experiências digitais de 
participação em parlamentos.

Para contornar as limitações e os problemas apresentados nas experiências de 
participação política off-line, parlamentos de vários países do mundo passaram 
a recorrer às tecnologias digitais para fomentar experiências de participação 
política dos cidadãos (PERNA; BRAGA, 2012). Entres as principais experiên-
cias de participação virtual patrocinadas pelos órgãos parlamentares que foram 
objetos de estudos de caso mais sistemáticos por parte da literatura, podemos 
mencionar boas práticas como as do formulário de contribuição do parlamento 
neozelandês; o parlamento 2.0 catalão; a participação cidadã no parlamento 
basco; os encontros abertos digitais no Congresso Nacional norte-americano; 
as consultas públicas temáticas no parlamento britânico; o e-Democracia da 
Câmara dos Deputados brasileira; e o Senador Virtual no Senado chileno.90 Es-
sas experiências mais avançadas e participativas de democracia digital, assim 
como o caso das experiências de participação no mundo off-line, deram origem 
a vários avanços e incentivos à participação do cidadão-internauta e ao exercí-
cio da democracia digital.

Entretanto, apresentaram também algumas limitações e problemas em sua 
implementação, que podem ser enumeradas no quadro a seguir:

90 Para uma análise abrangente das experiências de e-participação e de interação com a comunidade pa-
trocinadas pelos parlamentos latino-americanos, cf. a análise de Perna e Braga (2012). Para um estudo 
de caso mais aprofundado das experiências do Senador Virtual chileno e do e-Democracia da Câmara 
dos Deputados brasileira cf. o estudo de Faria (2012).
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Quadro 2 – Características e problemas observados em algumas experiências 
de participação política on-line promovidas pelos órgãos parlamentares

Experiência de 
 participação 
on-line

Características Problemas observados

Formulário de 
contribuição: 
parlamento 
neozelandês.

São petições de cidadãos e grupos com 
interesse em projetos de lei, com sugestões 
de alteração.

Deputados tiram proveito das 
contribuições durante os debates 
legislativos, utilizando-as para defender 
suas próprias ideias e argumentos. 

a. tipo de participação que privilegia 
o especialista ou alguém ligado 
a grupo de interesse, pois tem de 
entender tecnicamente o projeto;

b. não forma deliberação pública;

c. feedback incompleto – deputados 
justificam porque aprovaram ou 
rejeitaram as sugestões, mas os 
participantes não sabem ao certo o 
que foi preterido.

Parlamento 
2.0: 
parlamento 
catalão.

Permite a comunicação com o cidadão 
por meio de várias ferramentas de redes 
sociais disponíveis na internet, tais como 
facebook, twitter, youtube, flickr e netvibe.

O cidadão pode acessar informações sobre 
o parlamento de diversas maneiras: assistir 
a vídeo de um deputado no youtube, ver 
fotos de evento parlamentar no flickr e 
acompanhar os acontecimentos legislativos 
no facebook ou twitter. 

a. apresenta muitas opções de 
interação, o que gera confusão e 
sobrecarga de informação para o 
cidadão;

b. exige conhecimento de internet 
avançado para a utilização dessas 
ferramentas.

Participação 
cidadã: 
parlamento 
basco.

Conjunto de fóruns públicos em que os 
cidadãos são convidados a apresentar 
contribuições, ou realizar questionamentos 
sobre proposições legislativas.

Qualquer partido político pode 
voluntariamente responder a tais 
questionamentos.

a. houve pouca escala de 
participação;

b. a linguagem formal afastava os 
participantes;

c. as pessoas acabavam tirando 
dúvidas pessoais de exercício de 
direitos.
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Experiência de 
 participação 
on-line

Características Problemas observados

Encontros 
abertos 
digitais: 
Congresso 
Nacional  
norte-
americano.

Organização de vinte encontros abertos 
digitais com deputados, em sessões 
individuais, em 2006, e apenas um 
encontro com um senador em 2008, 
alcançando cerca de 600 participantes no 
total. Esses encontros foram moderados 
pelos pesquisadores.

Cada congressista foi entrevistado na 
sessão sobre determinado tema de políticas 
públicas – a política de imigração, no 
caso. Os congressistas e os moderadores 
utilizaram aparelho ligado a um computador 
que lhes permitia falar e ouvir um ao outro.

Os participantes, posicionados diante de 
computadores em suas próprias casas ou 
locais de trabalho, podiam ouvir as respostas 
dos congressistas, enviar perguntas e postar 
comentários em forma escrita.

a. muito focado na relação cidadão 
e parlamentar, não contribuindo 
para a formação de uma 
deliberação pública;

b. embora tivesse amostras bem 
representativas, havia o problema 
da exclusão digital.
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Experiência de 
 participação 
on-line

Características Problemas observados

Consultas 
públicas 
temáticas: 
parlamento 
britânico

Série de experimentos de discussões 
on-line desde 1998. Até 2009, ocorreram 
mais de vinte on-line parliamentary 
consultations, moderadas e organizadas 
pela Hansard Society, entidade civil inglesa 
independente e apartidária que realiza 
pesquisas, ações e projetos com vistas à 
modernização do parlamento.

Busca-se o recrutamento de participantes 
experientes e conhecedores de assuntos 
específicos de políticas que tenham sido 
objeto de discussão, tais como violência 
doméstica, créditos decorrentes de 
impostos que atingem a família, pesquisa 
em célula-tronco, reforma constitucional 
e política de tratamento de diabete, por 
exemplo. Os parlamentares participam 
dessas discussões.

O objetivo foi reunir informação qualificada 
sobre o assunto, fazer com que os 
participantes aprendam uns com os outros 
(educação), e permitir que novos pontos 
sejam levantados sobre assuntos que, 
em outro formato de participação, não 
aconteceriam.

Outras características importantes:

• sumarização dos principais pontos discu-
tidos entregues aos parlamentares;

• recrutamento em canais específicos, 
precedidos de encontros presenciais 
regionais;

• segurança para os participantes e facili-
dade de acesso foram fundamentais para 
garantir a participação;

• participação anônima: a participação 
on-line proporcionou o melhor meio de 
participação para a discussão sobre vio-
lência doméstica, já que esses participan-
tes temiam por sua segurança;

• participantes apresentaram testemunho 
de suas experiências pessoais.

a. os participantes ficaram 
animados em participar, apesar da 
pequena participação parlamentar;

b. a discussão da política de 
comunicação foi mais baseada 
em informações e argumentos 
fundamentados, enquanto 
na discussão sobre violência 
doméstica houve alto nível de 
interação, e menos informação;

c. alto custo de preparação e gestão 
da discussão durante o processo.
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Experiência de 
 participação 
on-line

Características Problemas observados

e-Democracia 
da Câmara dos 
Deputados do 
Brasil.

Participação em debates relacionados a 
proposições legislativas, no formato de 
comunidades virtuais.

Parlamentares participam dos debates 
virtuais e utilizam as contribuições como 
elementos para a construção do texto.

Cidadãos podem participar de várias 
formas: grande liberdade de participação.

Comprometimento da instituição no 
desenvolvimento contínuo da ferramenta.

a. como as possibilidades de 
participação são várias, exige uma 
grande equipe de moderação 
para processar as contribuições 
em forma de relatórios para os 
parlamentares;

b. participantes, não raro, ficam 
perdidos durante a discussão;

c. nota-se dificuldade de divulgação 
das discussões para um público 
maior da sociedade brasileira. 
Consequentemente, agentes sociais 
importantes acabam não sabendo a 
tempo das discussões.

Senador 
Virtual do 
Chile.

A principal forma de interação do portal 
Senador Virtual do Senado chileno ocorre 
por meio de enquetes detalhadas sobre 
os principais projetos de lei em tramitação 
no Congresso Nacional desse país. Uma 
vez cadastrado, o cidadão pode emitir 
sua opinião sobre os projetos de lei 
disponibilizados na plataforma do Senador 
Virtual. O teor de cada proposição divide-se 
em duas partes. Inicialmente, o cidadão é 
convidado a opinar sobre a ideia geral do 
projeto.

Além da consulta geral sobre o projeto 
de lei em questão, o portal possibilita 
ao cidadão expressar sua opinião 
detalhadamente sobre cada um dos 
principais artigos, ou principais pontos, 
por opções de múltipla escolha: aprovação, 
rejeição, abstenção. A ideia básica é 
proporcionar ao usuário condições de 
análise das proposições legislativas como 
se senadores fossem, por isso o nome 
Senador Virtual.

a. há pouca liberdade de 
participação, mas facilidade de 
gestão;

b. houve pouca evolução da 
interface, desde sua criação, 
em decorrência da falta de 
investimento no desenvolvimento 
da plataforma;

c. pouco ou nenhum impacto no 
processo decisório político;

d. pouca divulgação dos resultados 
do Senador Virtual;

e. há informação sobre os 
participantes, mas elas não são 
públicas.

Fonte: elaborado a partir de Faria (2012).
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Como no caso das experiências de participação no mundo off-line, apesar dos 
problemas observados, foram contabilizados inúmeros avanços no processo 
de aprofundamento e aperfeiçoamento democrático, com impactos efetivos 
sobre o processo deliberativo e decisório dos órgãos parlamentares. Coleman 
e  Blumler (2009, p. 91), por exemplo, efetuaram a análise dos dois principais 
debates promovidos nas experiências de consulta pública do parlamento in-
glês, sobre violência doméstica, e do anteprojeto de lei da comunicação, cujos 
objetivos maiores eram:

a. reunir informação qualificada do público, para auxiliar os parlamentares a 
entenderem melhor o assunto;

b. recrutar cidadãos que possam contribuir com evidências que não chegam 
ao parlamento pelas vias tradicionais, ou são rejeitadas de alguma forma;

c. permitir que participantes dessas discussões possam aprender uns com os 
outros sobre o assunto de mesmo interesse;

d. permitir que os participantes levantem pontos estratégicos das políticas 
normalmente não apresentados por outros meios;

e. facultar aos parlamentares interagir com os participantes por meio da pla-
taforma on-line;

f. sumarizar os pontos de vista discutidos em documento a ser entregue ao 
parlamento como evidência oficial do processo de discussão legislativa.

A primeira experiência analisada por Coleman e Blumler, referente à violência 
doméstica, ocorreu durante o mês de março de 2000 e foi conduzida por um 
grupo parlamentar denominado All-Party Domestic Violence Group. Seu ob-
jetivo era estimular mulheres vítimas de violência doméstica a prestarem seu 
testemunho para um grupo de parlamentares interessado em desenvolver uma 
nova política sobre o assunto.

A outra discussão, conduzida por uma comissão parlamentar mista de par-
lamentares e nobres, especialmente constituída para esse fim, aconteceu em 
maio de 2002. Diferentemente da discussão sobre violência doméstica, essa 
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experiência facilitava a participação da sociedade no debate sobre a política de 
comunicação como parte da fase preparatória para a deliberação parlamentar 
sobre o assunto. Apesar de não ser uma panaceia para todos os problemas da 
promoção da participação política no processo decisório, Coleman e Blumler 
consideraram ter havido “um ambiente de maior inclusão para a deliberação 
pública” já que, de forma geral, os participantes não faziam parte da classe dos 
“tradicionais” participantes, como membros de partido político, lobistas ou 
interessados que transitam pelos órgãos de governo.

Os autores resumem que essas outras vozes destacadas nas discussões virtu-
ais não seriam normalmente ouvidas pelo parlamento se não fosse desse jeito. 
Mas ressaltam a necessidade de preparação especial que esse processo deman-
da, assim como foi o processo de divulgação focada, realizada para a discussão 
sobre violência doméstica, e o suporte para minimizar os problemas da exclu-
são digital. Quanto à eficácia política, isto é, no tocante ao efetivo impacto no 
processo legislativo, os participantes da discussão sobre violência doméstica 
terminaram mais pessimistas dos que os partícipes da discussão sobre política 
de comunicação.

Conclusões

O mapeamento de algumas práticas de e-participação política, que foram ob-
jeto de análises mais sistemáticas por parte da literatura, evidencia que, as-
sim como meios presenciais de participação popular, e.g. audiências públicas 
e fóruns temáticos, onde setores da sociedade civil se fazem ouvir, os instru-
mentos para o compartilhamento de informações, percepções e demandas dos 
cidadãos existem na internet e se materializam de inúmeras formas.

Podemos constatar ainda, a partir da consulta à literatura sobre a temática, 
que há tendência em disponibilizar um farto número de canais de interação 
com a sociedade, de modo a possibilitar diferentes níveis de participação. 
Além disso, pode-se observar que diversos parlamentos esforçam-se por 
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ofertar novos serviços e informações em número e qualidade adequados para 
subsidiar a participação da sociedade civil no processo parlamentar.

Poucas iniciativas se mostram mais ativas que outras, especialmente as que 
têm como público-alvo faixas etárias mais jovens e que contam com a parti-
cipação de parlamentares “digitalmente engajados”. Não por acaso, nesses es-
paços virtuais encontramos evidências de maior participação dos internautas 
e maior preocupação dos gestores quanto ao provimento de distintos tipos de 
informações propiciando explicações claras sobre o objetivo do mecanismo, 
feedback aos usuários, esclarecimentos sobre como participar, montagem de 
uma biblioteca digital com notícias, documentos, informações sobre o pro-
cesso legislativo e/ou outros dados coletados de acordo com cada modalidade.

Observou-se também, em algumas experiências, a preocupação em traduzir 
essas informações em distintos níveis e formatos, de maneira a facilitar o ga-
nho informacional, o cultivo a habilidades políticas dos cidadãos e a aproxima-
ção da realidade de cada público. O interesse da esfera política em tomar parte 
das iniciativas foi realçado principalmente nos momentos dos chats nos quais 
há um contato mais direto entre a esfera pública e a civil. Verificou-se um 
grande esforço dos servidores das Casas Legislativas para que os deputados 
participem efetivamente das discussões, mas sem obtenção de muito sucesso 
a este respeito, excetuando alguns parlamentares mais receptivos ao uso polí-
tico das novas tecnologias.

Constatou-se ainda a existência de um grande quantidade de trabalhos que 
defendem a introdução de processos participativos no sistema de políticas pú-
blicas, de modo a permitir que setores relevantes, e cada vez mais amplos da 
sociedade, interajam com o Estado e com os órgãos parlamentares na formula-
ção e implementação de políticas, e não apenas durante o pleito eleitoral.

Nessa visão, destacam-se, de um lado, os defensores de uma reformulação es-
trutural do sistema democrático que encampe de forma definitiva e profunda 
processos de participação (BARBER, 1984; PATEMAN, 1970), e de outro, os 
que preconizam a utilização progressiva de práticas participativas e deliberati-
vas que complementem o sistema representativo, conforme os aspectos pecu-
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liares de cada necessidade específica do Estado, produzindo mudanças incre-
mentais na qualidade dos processos decisórios democráticos (MANSBRIDGE, 
1983; FUNG, 2006).

Nessa última visão, pensar em um parlamento participativo significa principal-
mente agregar mecanismos de participação e deliberação que confiram mais 
legitimidade ao processo de elaboração das leis. Bohman (1996, p. 183), inspi-
rado pelos ensinamentos de Habermas, atesta que a legitimidade de uma lei é 
função direta de processos participativos justos e abertos a todos os cidadãos, 
de modo a agregar todas as razões publicamente possíveis, mesmo que, ao final, 
os representantes priorizem certos valores em detrimento de outros. A ideia de 
parlamento participativo estaria, portanto, associada à intensificação da relação 
entre representação e participação, já que, em princípio, a incorporação de con-
tribuições da sociedade no processo legislativo poderia agregar benefícios para 
a tomada de decisão legislativa e, assim, fortalecer o sistema representativo.

Em suma, nota-se, nos últimos anos, um esforço crescente dos parlamentos de 
vários países do mundo em promover iniciativas para aumentar a proximidade 
com os cidadãos, através do uso das NTICs e da disponibilização de ferramen-
tas de estímulo à participação política on-line, que tem atraído constantemente 
a atenção dos analistas políticos. Embora o aprimoramento das ferramentas di-
gitais não resolva todos os obstáculos que se interpõem à plena experiência de 
participação virtual, podemos afirmar que empreender esforços nessa direção 
é um desafio dos atores políticos e administrativos interessados no aprofunda-
mento e no aumento da qualidade das democracias por intermédio das novas 
tecnologias e de seus portais parlamentares, visando a uma aproximação pro-
gressiva entre as instituições parlamentares e os cidadãos (MARQUES, 2010).
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O perfil da Câmara dos Deputados pela ótica 
do financiamento privado das campanhas

Bruno Wilhelm Speck

João Luiz Pereira Marciano

O financiamento da competição política no Brasil

A influência dos financiadores das campanhas eleitorais sobre os deputados no 
Congresso Nacional é um tema recorrente no debate político nacional. Uma 
modificação importante no sistema de representação política no Brasil após a 
volta ao multipartidarismo foi a reformatação do financiamento político, es-
pecialmente em relação ao escândalo Collor-PC em 1992. Após esse evento, o 
Congresso reformou significativamente o sistema de financiamento de parti-
dos e eleições. As bases do novo sistema são formadas pelo tripé do financia-
mento privado ilimitado, da transparência sobre os recursos arrecadados e da 
reforma do financiamento público (SPECK, 2005). Manteve-se o horário gra-
tuito permanente para partidos e para candidatos em eleições e acrescentou-se 
um fundo partidário de financiamento para as organizações partidárias. O 
modelo está em vigor há mais de uma década e, em parte, é resultado da pró-
pria dinâmica do financiamento da política já antes da nova lei.

O legislador apenas adaptou a lei à realidade. Em parte, ele criou novas normas 
às quais os atores políticos e os reguladores tiveram que se adaptar. A transpa-
rência dos recursos foi uma das áreas de maior adaptação tanto dos  reguladores 
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quanto dos candidatos. Finalmente os cidadãos, a mídia e os cientistas políti-
cos se adaptaram igualmente ao novo sistema de maior transparência acerca 
dos fluxos financeiros entre doadores, candidatos e partidos. Enquanto em um 
primeiro momento predominou uma atitude cética em relação aos dados de-
clarados pelos próprios candidatos e as referências ao caixa dois foram mais 
frequentes, num segundo momento os atores começaram a usar os dados como 
fonte efetiva de informação, aprendendo a usá-los e interpretá-los.91

Até o momento, os dados sobre o financiamento da política continuam subex-
plorados pelas ciências sociais. A ciência política priorizou questões considera-
das centrais como a influência do financiamento sobre os resultados eleitorais 
(“Dinheiro rende votos?”) e o impacto do financiamento sobre os representan-
tes eleitos (“Dinheiro compra favores?”). Pouco sabemos sobre questões básicas 
como o perfil dos fluxos financeiros entre doadores e candidatos. Este artigo tra-
ta da descrição do perfil de financiamento dos deputados eleitos e daqueles que 
posteriormente assumiram vagas como suplentes no Congresso Nacional, nas 
três últimas legislaturas. Deixando as questões mais ambiciosas (sobre a relação 
entre financiamento, votos e favores) de lado, trataremos de questões simples 
com ferramentas da estatística descritiva. Queremos saber quantos recursos e 
de quais fontes os deputados federais receberam e até que ponto esses dependem 
dos seus financiadores. A média ou mediana não são formas adequadas para 
descrever esses perfis de financiamento, porque eles são radicalmente diferen-
tes. Propomos uma tipologia de formas de financiamento a partir das diferen-
tes fontes e da influência de doadores individuais sobre os deputados. Por outro 
lado, olhamos para o Congresso e suas comissões permanentes sob a ótica dos 
financiadores e avaliamos a composição do perfil dos principais doadores para 
as campanhas. Os grandes financiadores têm influência considerável sobre o 
Congresso como um todo, custeando em alguns casos um número significativo 
de deputados, quadro que se repete no financiamento dos membros das comis-
sões permanentes da Câmara dos Deputados.

91 Veja o website www.asclaras.com.br da organização não governamental Transparência Brasil.
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Financiamento de deputados individuais

Uma característica importante do financiamento das campanhas no Brasil é 
a extrema desigualdade dos candidatos a deputado federal em relação à capa-
cidade de arrecadar recursos. A discrepância nessa arrecadação está intima-
mente relacionada ao sucesso nas urnas. Nas eleições proporcionais, candida-
tos com poucos recursos tendem a ter poucos votos. Por outro lado, candidatos 
que estão entre os mais votados têm grande probabilidade de ter um bom de-
sempenho na arrecadação de recursos. Um dos enfoques das pesquisas acadê-
micas recai justamente sobre a relação entre dinheiro e voto nas eleições no 
Brasil. Esperava-se que o perfil dos deputados em exercício que tiveram finan-
ciamento significativo apresentasse certa homogeneidade, mas ao comparar 
os membros desse grupo verificamos que as características de financiamento 
continuam variando bastante.

A análise dos deputados federais nas últimas três legislaturas (ou seja, os ti-
tulares e suplentes das eleições de 2002, 2006 e 2010 que exerceram o cargo 
entre 2003 e 2012), em relação ao financiamento de suas campanhas, revela 
uma variação significativa quanto ao total de recursos mobilizados. A variação 
se reflete no volume total de recursos, na composição desses recursos como 
advindos de diferentes fontes e na relação entre candidatos com financiadores 
individuais. Esses serão os três aspectos do financiamento analisados a seguir.

Volume

Os recursos mobilizados nas campanhas dos deputados em exercício são for-
temente concentrados em poucos candidatos. Nas tabelas 1 e 2 dividimos os 
deputados em exercício em quatro grupos de igual tamanho (quartis), ordena-
dos por capacidade de arrecadação. Na primeira tabela, juntamos, no  primeiro 
quartil, o grupo de representantes que arrecadaram mais recursos, numa 
comparação em âmbito nacional. Na segunda tabela, adotamos a mesma abor-
dagem, porém tomando como referência comparações dentro das unidades 
da federação. Na primeira tabela, o primeiro quartil contém os deputados que 
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mais arrecadaram recursos no Brasil. Na segunda tabela, o primeiro quartil é 
composto pelo ¼ de candidatos em cada UF que arrecadaram mais recursos.92

Tabela 1 – Distribuição dos recursos entre deputados (2002)

Quartil N Soma da receita % sobre total

1 153 77.617.532,53 58%

2 153 32.590.837,12 24%

3 153 16.775.676,85 13%

4 154 6.108.653,20 5%

Soma 613 133.092.699,70 100%

Tabela 2 – Distribuição dos recursos entre deputados por UF (2002)

Quartil N Soma da receita % sobre total

1 148 71.696.233,16 54%

2 150 34.346.346,66 26%

3 156 19.163.690,42 14%

4 159 7.886.429,46 6%

Soma 613 133.092.699,70 100%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

A diferença entre candidatos “pobres” e candidatos “ricos” é grande. Em ambas 
as tabelas o primeiro quartil tem aproximadamente dez vezes a arrecadação do 
último grupo. Com base na primeira tabela apenas poderíamos chegar à con-
clusão de que o desequilíbrio reflete a diferença entre unidades da federação 
(UFs) populosas e ricas e UFs com menos eleitores e menos poder aquisitivo. 
Porém a segunda tabela, refletindo a dispersão de arrecadação para campa-
nhas dentro das UFs, tem praticamente o mesmo padrão de distribuição. Isso 
significa que a diferença nos perfis de arrecadação continua também dentro 

92 O número total de candidatos incluídos nos quartis não é exatamente igual a ¼ dos deputados ativos, 
pela dificuldade de tratamento dos restos após a divisão por quatro. Na tabela 1 o desvio é menor que 
na tabela 2, porque em unidades menores os desvios tendem a se somar. Além disso, a soma resulta 
em 613 porque aos 513 deputados titulares foram acrescidos aqueles que exerceram o mandato como 
suplentes em algum momento da legislatura.
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das UFs. Deputados oriundos da mesma circunscrição apresentam perfis bas-
tante diferentes quanto à sua capacidade de arrecadar recursos.

Composição

Analisando o perfil de financiamento pela ótica da origem dos recursos, verifi-
camos outra vez uma variação significativa. O gráfico 1 ilustra que, na média, 
em 2002 os representantes receberam aproximadamente dois terços dos seus 
recursos de pessoas jurídicas. O outro terço tem origem em partes aproxima-
damente iguais de recursos próprios e de pessoas físicas de um lado, e de outro 
lado de partidos políticos e de outros candidatos.

Gráfico 1 – Origem dos recursos 

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

No entanto, essa distribuição média não reflete a realidade de muitos deputados 
em exercício. Para ilustrar essa diversidade nos perfis de financiamento, de-
senvolvemos uma classificação dos candidatos a partir do seguinte critério: 
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deputados que recebem mais de 50% dos seus recursos de uma única fonte 
foram identificados como pertencentes a um tipo de financiamento.

Com isto é possível definir cinco tipos diferentes de financiamento:

a. predominantemente financiado com recursos próprios;

b. de pessoas f ísicas;

c. de pessoas jurídicas;

d. de candidatos;

e. de partidos políticos.

Os deputados federais que tiverem um financiamento mais equilibrado, sem 
predominância de uma das fontes, não seriam classificados. A classificação de 
oito em cada dez deputados em um dos grupos ilustra que o perfil de financia-
mento é bastante diferenciado. A identificação do perfil pela média de arreca-
dação tem papel limitado para caracterizar a realidade.

O gráfico 2 mostra que uma parte considerável dos deputados no Congresso 
concentrou a origem dos seus recursos em uma das fontes, ao longo das três 
legislaturas analisadas. Olhando para os dados de 2002 observamos que 20% 
dos representantes receberam metade ou mais dos seus recursos de pessoas 
físicas e outros 14% financiaram metade ou mais dos seus recursos com fontes 
próprias. No total, 51% dos candidatos receberam metade ou mais dos seus re-
cursos de pessoas jurídicas. Esse número de 51% é significativo e emblemático 
porque representa a maioria na Casa. É importante ressaltar a diferença entre 
os dois gráficos. Enquanto o gráfico 1 se baseia na distribuição do volume de 
recursos, o gráfico 2 se refere ao número de candidatos.

Essa prevalência de fontes de financiamento reflete realidades distintas, com 
características e riscos próprios para cada tipo de financiamento. As grandes 
doações empresariais podem prejudicar a independência dos parlamentares 
na sua futura atuação como representantes. Esse risco da “compra de favores” 
tem mais visibilidade entre os observadores e analistas, mas de fato a meta-
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de dos candidatos é fortemente sujeita a esse risco. O autofinanciamento das 
candidaturas reflete outro problema. Um sistema de representação que se ba-
seia fortemente no autofinanciamento limita os cargos representativos par-
cialmente a uma determinada faixa de propriedade. Outro risco oriundo do 
autofinanciamento está ligado ao fato de que os representantes poderão pautar 
sua atuação na missão de recuperar os investimentos econômicos feitos na 
disputa pelo cargo. O financiamento por pessoas físicas poderia expressar um 
financiamento mais democrático, desde que os recursos sejam de pequenos 
valores e provenientes de muitos doadores. Teríamos que analisar a dispersão 
do financiamento para avaliar a aproximação de cada candidato a este ideal.

Gráfico 2 – Classificação de candidatos por origem predominante de recursos

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

A segunda observação importante se refere à evolução desse quadro de finan-
ciamento entre 2002 e 2010. A distribuição tende a mudar no decorrer do tem-
po. A comparação dos gráficos 1 e 2 entre os três anos eleitorais mostra uma 
retração dos recursos provenientes de pessoas jurídicas, físicas e próprios e o 
crescimento de transferências de candidatos e partidos políticos. Essas mu-
danças na composição do volume global de recursos têm impacto sobre os 
tipos de financiamento dos deputados. O número de candidatos que se apoiam 
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em recursos próprios e doações de pessoas físicas diminuiu entre 2002 e 2010. 
Da mesma forma, a proporção dos candidatos financiados majoritariamente 
por pessoas jurídicas está caindo. Em parte, essas tendências indicam que no-
vas fontes de recursos substituem as antigas.

As transferências de outros candidatos ou de partidos políticos tendem a as-
sumir um papel mais importante que no passado. Em 2010 o número de can-
didatos que dependeram majoritariamente de transferências de partidos ou de 
outros candidatos superou o grupo daqueles que se apoiaram principalmente 
em recursos próprios e em doações de pessoas físicas. Isso significa que alguns 
riscos mencionados foram substituídos por novas dependências. O grupo de 
candidatos que depende majoritariamente de outros candidatos “campeões de 
arrecadação”, que transferem parte dos seus recursos, cresceu fortemente. De 
forma mais acentuada cresceu o grupo de parlamentares que recebeu a maior 
parte de seus recursos dos partidos políticos aos quais pertencem. Essa última 
tendência representa uma nova modalidade da relação entre o parlamentar e 
seu partido político, que pode ajudar a explicar a dinâmica entre os partidos e 
seus representantes.

A segunda tendência observada foi que muitos candidatos têm um financia-
mento mais heterogêneo e nenhum dos recursos atinge a marca dos 50%. 
Enquanto no passado somente um em cada dez candidatos tinha um finan-
ciamento diversificado, em 2010 havia um em cada três nessa situação. Essa 
tendência indica certa diversificação das fontes de financiamento. No entanto, 
ela está vinculada ao patamar arbitrário (e relativamente alto) de classificar 
somente aqueles candidatos com mais de 50% dos seus recursos de uma fonte 
como pertencentes a determinado tipo de financiamento.
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Concentração

Um terceiro aspecto do financiamento se refere à dispersão ou concentração 
de recursos recebidos dos atores individuais. Até agora identificamos a relação 
dos representantes com classes de doadores. Porém, uma análise mais detalha-
da deve levar em conta a relação com doadores individuais, sejam indivíduos, 
empresas ou partidos. Analisaremos o grau de concentração dos recursos em 
poucos financiadores. Mesmo que os recursos totais recebidos de fontes priva-
das sejam volumosos, isso não significa necessariamente uma dependência de 
um doador específico. Se o candidato for capaz de arrecadar pequenos mon-
tantes de muitas fontes, ele poderá manter uma postura independente, mesmo 
que seja financiado majoritariamente por fontes privadas.

Mais uma vez, os representantes eleitos diferem bastante em relação à capaci-
dade de diversificar a origem dos seus recursos. Mais da metade dos deputados 
eleitos (58%) recebem no mínimo 10% dos recursos de um único doador, o que 
significa um grau de concentração razoável. Se elevarmos este patamar para 
30%, o número de representantes que se enquadra nessa categoria cai para 10%. 
Os resultados completos dessa avaliação são retratados nas tabelas 3 e 4. Na ta-
bela 3, a concentração dos recursos é calculada sobre o montante total arrecada-
do. Na tabela 4, o cálculo se limita aos recursos externos de pessoas físicas e ju-
rídicas. Neste caso, a dependência sobe para 84% para os casos com mais de 10% 
dos recursos de uma fonte e 36% para os casos de dependência acima de 30%.

Tabela 3 – Peso do principal doador privado sobre o total de financiamento (2010)

Primeiro doador PF ou PJ PF PJ %

>=0,1 429 54 375 84%

>=0,2 287 34 253 56%

>=0,3 183 23 160 36%

>=0,4 103 11 92 20%

>=0,5 59 7 52 12%

Base 511 89 421 100%
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Tabela 4 – Peso do principal doador privado sobre o total de financiamento 
privado (2010)

Primeiro doador PF ou PJ PF PJ %

>=0,1 297 26 271 58%

>=0,2 125 12 113 24%

>=0,3 52 6 46 10%

>=0,4 29 4 25 6%

>=0,5 12 2 10 2%

Base 511 89 421 100%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

De forma geral esse quadro de dependência frente aos seus respectivos doado-
res privados ilustra que os representantes divergem bastante em relação à sua 
capacidade de dispersão das fontes de financiamento. Poucos representantes 
são capazes de manter a influência de doadores individuais abaixo do patamar 
dos 10% do total de financiamento. Para estes será mais fácil recusar deman-
das de todo tipo desses doadores, uma vez que a ameaça de perder o apoio do 
doador em uma futura eleição não pesa tanto no orçamento total. No outro ex-
tremo, temos um grupo de parlamentares cuja campanha depende essencial-
mente do apoio de um doador específico. Aceitando o critério adotado, esses 
casos abrangem um em cada dez parlamentares, uma taxa preocupante para 
uma Casa Legislativa, especialmente em âmbito federal. A tradução da noção 
de “depender essencialmente” em um valor específico (no nosso caso 30%) é 
arbitrário e se justifica somente pelo senso comum. Por outro lado, acredita-
mos que qualquer outra linha indicaria igualmente a tendência preocupante 
de concentração da origem dos recursos em poucas fontes.

Influência sobre a Câmara dos Deputados 
e as comissões permanentes

No próximo passo invertemos o enfoque perguntando a respeito da influência 
dos diferentes tipos de doadores ou de doadores individuais sobre a Câmara. 



277

A tabela 5 ilustra o peso das diferentes fontes de financiamento entre os mem-
bros da Câmara em três legislaturas (oriundas das eleições em 2002, 2006 e 
2010). Os números absolutos indicam um crescimento constante dos valores 
aplicados em financiamento de campanhas no decorrer do tempo. Todas as 
categorias passaram por um grande crescimento dos volumes entre os diferen-
tes anos. O incremento pode ser creditado a dois fatores: em primeiro lugar, o 
crescimento dos valores reais dos custos de campanhas; em segundo lugar, a 
maior lisura na prestação de contas, com uma tendência a incluir valores não 
declarados em anos anteriores na prestação de contas oficial. Essa avaliação 
sobre a influência hipotética dos dois fatores sobre o crescimento do volume 
de recursos mobilizados ainda não foi sujeita a testes empíricos.

Tabela 5 – Doações de campanha provenientes de diferentes tipos de 
financiamento

Próprios Física Jurídica Candidatos Partidos Soma

2002 19.269.604,63 23.735.309,83 84.367.323,81 3.047.774,64 749.064,40 131.169.077,31

2006 45.031.494,31 43.989.983,14 175.684.169,54 15.427.340,26 12.094.389,60 292.227.376,85

2010 50.863.923,23 67.278.173,81 241.185.554,77 67.166.988,35 104.348.719,72 530.843.359,88

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

O peso das diferentes fontes de financiamento

O crescimento absoluto dos valores ofusca uma redistribuição do peso relativo 
das diferentes fontes de financiamento, o que fica mais evidente na tabela 6. Veri-
fica-se um peso diferenciado das várias fontes de financiamento. Em 2002 apro-
ximadamente dois terços (64%) do financiamento dos integrantes da Câmara vie-
ram de contribuições de pessoas jurídicas. O outro terço é proveniente em partes 
aproximadamente iguais de recursos próprios (15%) e de pessoas físicas (18%). As 
outras fontes de financiamento (transferências de candidatos e de partidos) tive-
ram um papel insignificante. No decorrer do tempo observa-se uma mudança 
significativa nesses padrões de financiamento. Tanto os recursos próprios como 
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as doações de pessoas físicas recuaram significativamente (chegando em 2010 
a aproximadamente dois terços do valor de 2002). Por outro lado, os recursos 
provenientes de candidatos e de partidos aumentaram significativamente. Essas 
duas fontes são responsáveis por aproximadamente um terço das doações nas 
últimas eleições.

Tabela 6 – Influência relativa de diferentes tipos de financiamento

Próprios Física Jurídica Candidatos Partidos

2002 14,7% 18,1% 64,3% 2,3% 0,6%

2006 15,4% 15,1% 60,1% 5,3% 4,1%

2010 9,6% 12,7% 45,4% 12,7% 19,7%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

Essa tendência requer um comentário explicativo, como fundamento para uma 
adequada interpretação. A legislação brasileira permite que tanto candidatos 
como partidos recebam recursos, que podem ser aplicados imediatamente 
em bens ou serviços para a campanha, mas também podem ser transferidos 
a outros candidatos. Quando provenientes de candidatos, não representam 
financiamento novo, mas recursos que por sua vez foram doados a estes can-
didatos. Com algumas exceções, o mesmo vale para os recursos transferidos 
pelos partidos políticos. Na prática, os partidos conseguem arrecadar recur-
sos nas campanhas eleitorais principalmente oriundos de doações de pessoas 
jurídicas. No caso dos partidos, há outras formas de mobilização de recursos, 
porém menos significativas em termos de volume. Os partidos podem usar os 
recursos arrecadados durante o período eleitoral nas campanhas. Isso inclui 
tanto recursos públicos como privados. Contudo, é importante ressaltar que 
o volume de recursos mobilizados durante campanhas eleitorais ultrapassa 
várias vezes o financiamento das campanhas eleitorais.

Com base nessas informações podemos voltar à interpretação dos fatos acima 
apontados: tanto candidatos como partidos políticos ampliaram o seu papel 
como intermediários de recursos de empresas nas últimas eleições, ou seja, em 
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2010. Para a análise de possíveis relações de dependência dos representantes elei-
tos quanto aos seus potenciais financiadores isso significa que dois novos atores 
assumiram um papel importante: candidatos cuja capacidade de arrecadação 
supera a necessidade de gastar na própria campanha são financiadores impor-
tantes de outros candidatos. E os partidos, cuja ascensão como intermediários 
de recursos se deu de forma mais acentuada ainda. Os partidos que conseguirem 
convencer os doadores empresariais de que o melhor caminho é financiar não 
os candidatos diretamente, mas a organização partidária, ganham um papel im-
portante na evolução da carreira eleitoral dos políticos em questão.

Se analisarmos a situação dos representantes eleitos do ponto de vista da sua 
relação com os autores do financiamento das suas campanhas, pode-se di-
zer que o quadro passou por uma acentuada mudança no Brasil nas últimas 
eleições. Houve queda de importância de atores clássicos (autofinanciamento, 
pessoas físicas e pessoas jurídicas) e a ascensão de novos atores que são inter-
mediários políticos individuais (outros candidatos) ou coletivos (partidos).

Doadores individuais

A influência de doadores individuais sobre a Câmara pode ser avaliada a partir 
da presença desses atores no financiamento total de representantes na Casa. 
Nesse caso, nos limitamos a contabilizar os doadores externos (pessoas físicas 
e jurídicas). O número total de pessoas físicas e jurídicas que financiaram re-
presentantes eleitos em 2010 é de menos de trinta e nove mil, sendo um pouco 
menos de quatro mil doadores empresariais. O maior doador contribuiu com 
R$ 7,5 milhões, representando 1,4% de todos os recursos recebidos pelos re-
presentantes de todas as fontes (ou 2,5% dos recursos de pessoas jurídicas ou 
físicas). Os 100 maiores financiadores, compostos por 95 empresas e 5 pessoas 
físicas, têm, portanto, influência sobre um número grande de candidatos.

A tabela 7 lista os dez doadores que mais contribuíram para os integrantes da 
Câmara eleita em 2010. Além do peso relativo das contribuições no conjunto 
de doações recebidas por todos os representantes (nas duas versões de receitas 
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totais e receitas de pessoas físicas e jurídicas somente), a tabela também infor-
ma sobre o número de candidatos financiados. Os doadores tentam assegurar 
a sua influência sobre a Câmara, e por extensão sobre o Congresso, através do 
financiamento de vários deputados. O campeão de custeio na eleição de 2010 
foi a Gerdau, que financiou 57 candidatos eleitos (não estamos contabilizan-
do os candidatos que receberam financiamento, mas não se elegeram). Outras 
empresas como a JBS, Fratelli, Camargo Correia e Banco Itaú não ficam muito 
atrás, com 39 ou 38 representantes financiados. A tabela 7 ilustra que a política 
de doações é diferente entre vários doadores. Enquanto alguns concentram seus 
recursos em poucos candidatos, outros apostam na estratégia de dispersão.

Tabela 7 – Os principais doadores para deputados federais – 2010

Doador Doações 
totais da 
empresa a 
deputados

% de 
recursos da 
empresa 
sobre total 
de doações 
recebidas por 
deputados

(R$ 531 mi)

% de recur-
sos da em-
presa sobre 
doações de 
pessoas físi-
cas e jurídicas 
recebidas por 
deputados

(R$ 308 mi)

Número de 
candidatos 
financiados 
pela em-
presa

“Bancada” 
da empresa 
na Câmara

JBS 7.565.000,00 1,4% 2,5% 39 8%

Camargo Corrêa 6.990.000,00 1,3% 2,3% 38 7%

Gerdau 3.219.000,00 0,6% 1,0% 57 11%

Banco BMG 3.100.000,00 0,6% 1,0% 23 4%

Rima Grupo 2.300.000,00 0,4% 0,7% 3 1%

Banco Itaú 2.275.000,00 0,4% 0,7% 39 8%

Companhia 
Metalúrgica Prada 2.150.000,00 0,4% 0,7% 17 3%

Egesa 1.970.000,00 0,4% 0,6% 19 4%

Queiroz Galvão 1.810.000,00 0,3% 0,6% 9 2%

Fratelli Vita 1.750.000,00 0,3% 0,6% 38 7%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.
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A influência dos doadores sobre as 
comissões permanentes

A Câmara de Deputados não constitui um espaço homogêneo de poder. Entre 
as posições de maior poder figuram a Mesa, a Presidência e a relatoria nas 
comissões, bem como cargos de liderança nas respectivas bancadas. Essas po-
sições são reservadas aos políticos mais influentes pelo seu histórico político e, 
por sua vez, são canais de ascensão para novos talentos políticos. A seguir, ana-
lisaremos se esse grupo de líderes apresenta um perfil diferente em relação ao 
padrão de financiamento de suas campanhas eleitorais. Numa hipótese mais 
otimista poderíamos esperar que esses líderes, muitas vezes com um histórico 
de vários mandatos na Câmara, conseguiriam garantir o apoio financeiro do 
seu partido político ou de outras fontes de financiamento menos comprome-
tedoras que o financiamento direto por empresas privadas. Também espera-
ríamos que se preocupassem em diversificar as suas fontes de financiamento, 
diminuindo assim a dependência e pressão por parte de alguns financiadores 
influentes. Por outro lado, numa hipótese mais pessimista, poderíamos espe-
rar que os doadores tendem a financiar justamente os políticos que demons-
traram capacidade de liderança e influência no passado. Como resultado da 
estratégia dos doadores de influenciar os líderes, a sua presença nestes espaços 
de poder seria maior que na média da Casa.

Selecionamos duas comissões permanentes para a nossa análise exploratória do 
perfil de financiamento desses grupos de líderes no Congresso. A Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e a Comissão de Finanças e Tribu-
tação (CFT) figuram entre as mais influentes na Câmara de Deputados.93 Na 54ª 
legislatura, cujos representantes foram eleitos em 2010, 175 membros da Casa 
passaram pela CCJC e 100 deputados fizeram parte da CFT. Como essa ”nata de 
representantes” se apresenta em relação ao perfil de financiamento?

93 À CCJC cabe se manifestar, entre outros, acerca dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental 
e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de 
suas comissões, sobre matérias relativas a partidos políticos, perda de mandato, etc. (Regimento da 
Câmara dos Deputados, art. 32). À CFT cabe, entre outros, emitir parecer sobre a compatibilidade e/ou 
a adequação financeira e orçamentária da proposição e, quando for o caso, sobre o mérito (Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, art. 53).
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No que diz respeito à composição dos recursos das comissões, os gráficos 5 e 
6, comparados ao gráfico 2, mostram que não há uma diferença significativa 
entre o perfil de financiamento dos integrantes da Câmara e dos membros 
das duas comissões selecionadas. A maior parte dos recursos é proveniente 
de pessoas jurídicas e as outras fontes, em partes aproximadamente iguais, 
são recursos próprios, doações de pessoas físicas, bem como transferências 
de candidatos e partidos. Diante da constatação anterior de que os candida-
tos individuais apresentam perfis bastante diferentes de financiamento, esta 
aproximação das comissões ao padrão médio de financiamento da Câmara 
indica que as fontes de financiamento aparentemente não têm uma forte in-
fluência sobre a composição das comissões. Porém, esse resultado explorató-
rio deve ser testado em análises mais sofisticadas que também incluam outros 
espaços de poder.

Gráfico 5 – Composição do financiamento dos integrantes da Comissão de 
Constituição e Justiça – 2010
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Gráfico 6 – Composição do financiamento dos integrantes da Comissão de 
Finanças e Tributação – 2010

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

A similaridade entre o perfil de financiamento dos membros da Câmara de 
Deputados e os integrantes das duas comissões se reflete também na presença 
de deputados com diferentes perfis de financiamento nas comissões. A tabela 
8 mostra que os deputados financiados majoritariamente por pessoas jurídicas 
predominam também nas duas comissões analisadas. Esse resultado acompa-
nha os resultados das análises anteriores, sobre a presença dos diferentes tipos 
de financiamento no plenário da Câmara. Há uma leve sobre-representação 
dos deputados com financiamento majoritário de fontes de pessoas jurídicas 
na CCJC e na CFT. Enquanto no Plenário esse grupo representa 34%, nas duas 
comissões, CCJC e CFT, são 36% e 38% do total dos integrantes, respectiva-
mente. Nas outras categorias os sinais são mistos.
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Tabela 8 – Deputados pertencentes a tipos de financiamento com uma fonte 
predominante

Ano Acima de 
50% de recur-
sos próprios

Acima de 
50% de pes-
soas físicas

Acima de 
50% de pes-
soas jurídicas

Acima de 
50% de 
candidatos

Acima de 
50% de 
partidos

Não 
predominante

Câmara 6% 8% 34% 7% 10% 35%

CCJC 7% 5% 36% 11% 8% 33%

CFT 6% 9% 38% 5% 11% 31%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

Outra questão em relação às comissões permanentes se refere à dependência 
dos seus titulares quanto aos seus principais doadores. Analisamos anterior-
mente a presença relativa dos doadores mais importantes no financiamento 
dos integrantes da Câmara de Deputados. Na Casa como um todo, os primei-
ros dez doadores contribuíram com 6,2% do total do financiamento dos seus 
integrantes. Os primeiros cem doadores doaram 19,3% dos recursos.

As tabelas 9 e 10 listam os doadores mais importantes para os deputados que 
integram as Comissões CCJC e CFT. No caso das comissões permanentes 
analisadas, os dez doadores mais influentes são responsáveis por 7,4% (CCJC) 
e 1,9% (CFT) do financiamento de todos os deputados. Os primeiros cem 
doadores contribuíram com 23% e 6%, respectivamente. Isso significa que 
os deputados da CCJC têm uma relação mais estreita com os doadores mais 
influentes (dispersam menos as fontes de financiamento) enquanto no caso 
da CFT os valores são menores, comparados com a média da Casa.

Um olhar sobre os campeões de financiamento no Plenário e nas duas comis-
sões revela que construtoras, bancos e algumas indústrias de transformação 
figuram entre os atores mais influentes. Outra observação importante é que os 
nomes no topo das listas se repetem. As empresas Camargo Corrêa, Gerdau 
e Banco BMG aparecem nas três listas (tabelas 7, 9 e 10) e outras três (JBS, 
Rima e Fratelli) aparecem em pelo menos duas. A concentração da influência 
de algumas empresas também sobre deputados nestas comissões influentes é 
notória. À primeira vista estes líderes na Câmara não têm um perfil de finan-
ciamento significativamente diferente da média dos seus pares.
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Tabela 9 – Os principais doadores para deputados federais na CCJC

Doador Total geral (R$) % do total % de PF+PJ

JBS 2.390.000,00 1,3% 2,3%

Rima Grupo 2.250.000,00 1,2% 2,2%

Camargo Corrêa 2.200.000,00 1,2% 2,1%

Gerdau 1.449.000,00 0,8% 1,4%

Cipa Industrial de Produtos Alimentares Ltda. 1.010.000,00 0,5% 1,0%

Banco BMG 980.000,00 0,5% 1,0%

OAS Engenharia ou OAS Investimentos ou OAS S.A. 950.000,00 0,5% 0,9%

Acumuladores Moura S.A. 855.000,00 0,5% 0,8%

EIT (Empresa Industrial Técnica S.A.) 850.000,00 0,5% 0,8%

MRM 828.000,00 0,4% 0,8%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

Tabela 10 – Os principais doadores para deputados na CFT

Doador Total geral (R$) % do total % de PF+PJ

Camargo Corrêa 2.120.000,00 0,4% 1,8%

Diplomata 1.733.928,33 0,3% 1,5%

Banco BMG 1.140.000,00 0,2% 1,0%

Recreio BH Veículos LTDA 1.052.513,27 0,2% 0,9%

Globoaves Agroavícola Comercial e Industrial 1.000.000,00 0,2% 0,9%

OAS Engenharia ou OAS Investimentos ou OAS S.A. 650.000,00 0,1% 0,6%

Fratelli Vita 630.000,00 0,1% 0,5%

Gerdau 610.000,00 0,1% 0,5%

Plasfan Embalagens Plásticas 600.000,00 0,1% 0,5%

Demop Participações Ltda. 550.000,00 0,1% 0,5%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

A análise de tipos de financiamento e de classes de doadores é um passo impor-
tante para a caracterização do sistema de financiamento político. No  entanto, 
para entender a relação entre doadores e representantes, a análise no âmbito 
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desagregado dessas relações diádicas é decisiva. Anteriormente, entramos na 
análise dessas relações do ponto de vista dos doadores. Agora, o enfoque será in-
vertido para a relação entre representante e seus doadores, mais especificamente 
a capacidade de diversificar e dispersar as suas fontes de ingresso. A ideia básica 
é que um representante pode arrecadar volumes grandes de recursos, de diver-
sas fontes, sem necessariamente criar um risco de dependência com seus doado-
res. Poderíamos recorrer a um dos indicadores para medir a dispersão ou con-
centração de financiamento, conhecidos das análises econômicas,94 no entanto, 
preferimos recorrer a um indicador mais simples. Medimos a participação do 
principal financiador privado no total de recursos arrecadados pelo deputado.95

Tabela 11 – O peso do principal doador no financiamento de campanha dos 
deputados federais – 2010 

Grupo
>= 

90%
>= 

80%
>= 

70%
>= 

60%
>= 

50%
>= 

40%
>= 

30%
>= 

20%
>= 

10%
< 10%

Plenário 1 1 1 7 12 13 44 112 188 37

CCJC 0 0 1 2 1 4 13 35 64 10

CFT 0 0 0 0 1 2 6 22 40 8

Valores em % 

Plenário 0,2% 0,2% 0,2% 1,7% 2,9% 3,1% 10,6% 26,9% 45,2% 8,9%

CCJC 0,0% 0,0% 0,8% 1,5% 0,8% 3,1% 10,0% 26,9% 49,2% 7,7%

CFT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 2,5% 7,6% 27,8% 50,6% 10,1%

Valores em % cumulativos

Plenário 0,2% 0,5% 0,7% 2,4% 5,3% 8,4% 19,0% 45,9% 91,1% 100,0%

CCJC 0,0% 0,0% 0,8% 2,3% 3,1% 6,2% 16,2% 43,1% 92,3% 100,0%

CFT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 3,8% 11,4% 39,2% 89,9% 100,0%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados obtidos do TSE.

94 Indicadores de concentração são índices que mensuram o grau em que determinados segmentos ou 
indivíduos dependem ou se correlacionam com fontes de recursos ou com destinatários de bens e 
serviços, a depender da análise.

95 Somente as doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas são qualificadas como doações privadas. As 
aplicações de recursos próprios e as transferências de outros candidatos e de partidos não entram no 
numerador da equação. O valor de referência (denominador) inclui a totalidade da arrecadação.
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A tabela 11 (última coluna do segundo bloco) indica que somente um em cada 
dez deputados consegue reduzir a influência do principal doador da sua cam-
panha a um nível abaixo de 10%. Aproximadamente a metade dos candidatos 
recebe entre 10% e 20% dos seus recursos de um único doador. Outro quar-
to se enquadra no patamar entre 20% e 30%. O terceiro bloco da tabela per-
mite lê-la a partir do outro extremo. Os dados são acumulados da esquerda 
para a direita. Agora vemos que as primeiras sete colunas que representam os 
deputados que recebem no mínimo 30% dos seus recursos do principal finan-
ciador, representam 19% dos deputados no Plenário da Câmara. Se usarmos 
esta mesma marca para a comparação com as duas comissões permanentes 
verificamos que, neste caso, a dependência dos líderes tende a diminuir. Na 
CCJC e na CFT 16,2% e 11,4% dos integrantes entram na faixa de risco de 30% 
ou mais de doações recebidas do principal doador.

Talvez o resultado mais importante dessa comparação seja a extrema concen-
tração do financiamento em poucos doadores que encontramos na maioria 
dos candidatos. Um candidato que recebe mais de 30% dos seus recursos de 
um único doador terá dificuldade em recusar uma solicitação desse benfeitor 
que teve um papel decisivo em viabilizar o seu mandato.

Comentários finais e perspectivas

O financiamento privado das campanhas eleitorais cria uma das interfaces 
mais importantes para a relação entre dinheiro e política no Brasil. A decisão 
dos legisladores de liberar o financiamento privado, manter o financiamento 
público indireto e apostar na transparência da arrecadação e gastos eleitorais 
desenhou as bases do marco regulatório que, com algumas emendas menores, 
está em vigor há mais de uma década. A análise dos fluxos financeiros entre 
doadores e candidatos inspirou vários trabalhos acadêmicos no Brasil.

A contribuição aqui enfoca somente o grupo dos deputados federais que exer-
ceram o mandato após as três eleições em 2002, 2006 e 2010. O texto se limita 
a uma análise preliminar da relação entre representantes e doadores, a  partir do 
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perfil dos fluxos financeiros. Deixamos de lado as respostas a questões acerca do 
impacto do financiamento sobre a dinâmica eleitoral e a respeito do comporta-
mento dos representantes eleitos e perguntamos sobre as fontes de financiamen-
to dos deputados federais e qual é a relação individual entre doador e candidato.

Conclui-se que a estrutura de arrecadação dos representantes eleitos não apre-
senta um padrão único. Pelo contrário, podemos separar os deputados depen-
dendo da predominância de uma fonte de arrecadação sobre as outras. Um se-
gundo resultado se refere às mudanças dos diferentes tipos de financiamento 
no tempo e a emergência de um novo perfil de candidato, dependendo mais 
de transferências de recursos de outros candidatos e dos partidos políticos. O 
terceiro resultado diz respeito à relação entre doadores e representantes indivi-
duais. A influência dos financiadores principais das candidaturas de deputados 
em exercício se estende a grupos grandes de deputados, frequentemente maio-
res que as bancadas de muitos partidos no Congresso. Por outro lado, um nú-
mero grande de deputados não consegue diversificar suas fontes de arrecada-
ção. O papel importante que doadores individuais desempenham na campanha 
de muitos deputados coloca em dúvida a capacidade destes de cumprir o seu 
compromisso principal com o eleitorado e com os cidadãos que representam.

Estão em tramitação no Congresso diversas propostas de modificação da di-
nâmica de financiamentos eleitorais, seja sob a ótica exclusivamente monetá-
ria, seja sob o ponto de vista de incentivos, tais como o tempo de veiculação 
em mídias eletrônicas e o estímulo à participação da juventude nas atividades 
político-partidárias. Contudo, o quadro atual, sob a guarda da legislação vi-
gente, permite a ocorrência dos fenômenos analisados. Mantidas as condições 
que as possibilitam, essas relações de dependência permanecerão.
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Os grupos de pesquisa e extensão 
(GPEs) do Programa de Pós-Gra-
duação do Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento da 
Câmara dos Deputados (Cefor) têm 
o objetivo de fortalecer e sistemati-
zar os conhecimentos no campo do 
Poder Legislativo.

Cada grupo, após sua formação, tem 
prazo mínimo de três meses e prazo 
máximo de três anos para a execução 
do projeto de pesquisa ou extensão. 
Para isso, o Cefor oferece suporte 
relativo a material bibliográfico e ati-
vidades de divulgação e registro dos 
resultados das pesquisas.

Os projetos apresentados têm como 
diretrizes o diagnóstico de dificulda-
des e a apresentação de soluções para 
questões relativas à organização e ao 
funcionamento do Poder Legislativo; 
a análise, a sistematização e o aprimo-
ramento das práticas do Poder Legis-
lativo; e a ampliação do conhecimento 
produzido na Câmara dos Deputados.

A Série Relatos de Pesquisa constitui 
um mecanismo de comunicação da 
plasticidade e dinamicidade do co-
nhecimento, traduzidas nas diferen-
tes formas de perceber o Legislativo. 
Apresenta e delimita novos espaços 
do Parlamento, promovendo a cons-
trução de novos olhares e a ressigni-
ficação de perspectivas, apontando 
para o caminho da construção perma-
nente de saberes sobre o Legislativo. 
Essa postura implica, pela natureza 
mesma do conhecer, a permanente 
construção do próprio Parlamento e, 
em consequência, a constatação es-
pantosa de que constantemente esta-
mos estudando um parlamento novo. 
Esse conhecimento, gerado a partir 
dos grupos de pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação do Centro de For-
mação, Treinamento e Aperfeiçoa-
mento da Câmara dos Deputados, de 
certa forma, também é um conheci-
mento novo; tanto é que uma das con-
clusões apresentadas pelos integran-
tes de um desses grupos é exatamente 
a de que o Poder Legislativo constitui 
um “território a ser cartografado”, em 
termos de pesquisa e sistematização 
de conhecimentos legislativos.
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Reflexões e PerspectivasEsta edição da Série Relatos de Pesquisa reúne artigos sobre a atu-
ação do Poder Legislativo brasileiro, com ênfase para a Câmara 
dos Deputados, a partir da vigência da Constituição de 1988, a 
Constituição Cidadã. O livro, organizado em três blocos temá-
ticos, apresenta reflexões sobre a árdua tarefa de construir uma 
democracia em um país continental. 

O primeiro bloco traz um panorama da organização do Legisla-
tivo nesta que é a sexta experiência republicana nacional. Propõe 
compreender a lógica organizativa e funcional do Congresso no 
contexto pós-1988 e discute o arranjo dos poderes do conhecido 
presidencialismo de coalizão. O segundo bloco mostra como o 
Parlamento tem buscado se comunicar e interagir com a socieda-
de, na perspectiva de assegurar direitos de participação política 
como direitos de cidadania. O terceiro bloco é uma reflexão sobre 
como a formação do Legislativo, a partir do tema do financiamen-
to de campanhas, afeta seu desempenho. 

Abordam-se, portanto, importantes facetas do Parlamento, tais 
como poder, instituição e organização coletiva.

Câmara dos
Deputados
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