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diretamente dedutível dos níveis de desenvolvimento econômicos e de 
“modernização” locais. Os Estados têm histórias políticas singulares. Mas, 
sem esquecer os desdobramentos que vêm dos azares da vida política, das 
rivalidades entre chefias locais que afetam a composição das cúpulas 
particulturais de cada meio que levam a determinadas composições das 
bancadas e não o contrário. Essa linha de causação não exclui que elites 
políticas busquem preservar, na medida do possível, o contexto social e 
econômico que favorece sua permanência no poder. Podem ser, como já foi 
estudado, obstáculos para a mudança. Nesse caso, funcionariam como 
variáveis independentes. 

Esta pesquisa, porém, não oferece elementos para a investigação 
desses aspectos. Para isso, as correlações partidárias deveriam ser buscadas 
com as características de cada Estado, ou seja, com as arenas estaduais nas 
quais são eleitos os parlamentares para a CD. Mas isso não foi feito. O 
capítulo focalizou apenas as distribuições das profissões/ocupações dos 
partidos em relação às regiões e Estados, tal como elas emergem da 
composição das bancadas no seu conjunto. 
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8. FORMATOS PARTIDÁRIOS REGIONAIS 

Este capítulo descreve os formatos partidários que resultaram das eleições 
de 1998 para a Câmara dos Deputados e mostra a evolução dos partidos e 
blocos ideológicos nas cinco grandes regiões e subsistemas estaduais nas 
eleições de 1990, 1994 e 1998.1 O exame revelou forte discrepância na força 
dos partidos nas regiões e unidades da Federação. Esquenzaticamente, a 
conclusão é de relativa estabilidade do sistema partidário com algumas 
mudanças que indicam continuidade de tendências anteriores. A principal 
delas parece ser o declínio do PMDB e, mais ainda, a do PDT De algum 
modo, o capítulo afastou- se da temática central do livro mas sua inclusão 
pareceu necessária para dar uma visão do desempenho dos partidos na CD, 
locus da pesquisa. 

Os partidos nas grandes regiões2 

Embora seja possível detectar elementos de similitude nos grupos de 
Estados de cada região, uma análise mais detida das unidades da Federação 
que as compõem expõe facetas singulares que precisam ser examinadas por 
Estado. Ocorre, como já se enfatizou, que cada região, em termos de suas 
unidades componentes, apresenta muitas semelhanças e muitos desníveis. 
No Norte, do ponto de vista geopolítico, destacam-se, por um lado, dois 
Estados de enorme extensão territorial e mais antigos administrativamente 
(Amazonas e Pará) e, de outro, o conjunto de Estados pequenos (do ponto 
de vista de sua população) e de criação mais recente. No Nordeste, Bahia, 
Ceará e Pernambuco, pela dimensão populacional e pelo nível de 
desenvolvimento, diferenciam-se das demais pequenas unidades federativas 
da região. No Sudeste, o Espírito Santo separa-se dos três grandes (SP, MG 
e RJ) em razão da baixa dimensão do corpo eleitoral e da magnitude do 

                                                 
1 Seguimos a classificação do IBGE com relação à divisão regional do País e aos Estados 
incluídos nas áreas denominadas “grandes regiões”. O Estado do Tocantins, que poderia 
geograficamente ser colocado no Centro-Oeste, é incluído na região Norte; o Maranhão, que 
se encontra ao norte de Tocantins, está no Nordeste. 
2 Neste capítulo, uma vez que o foco de interesse não é a composição social mas os formatos 
partidários, introduzimos nas tabelas os dados de outras legendas que estão agregadas na 
rubrica “outros partidos”. Quando necessário, alguma informação sobre esse grupo foi 
fornecida. 
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colégio. Os outros Estados da região, por sua vez, aproximam-se pelo fato 
de possuírem grande corpo eleitoral e magnitudes elevadas e, do ângulo 
econômico, pelos níveis mais altos de desenvolvimento; porém, têm 
tradições políticas diferentes. No Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul são três casos de cultura e realidade políticas fortemente 
diferenciadas. No Centro-Oeste, a participação do Distrito Federal no grupo 
introduz uma unidade com características muito discrepantes das outras. 

Com essas observações, vejamos inicialmente a distribuição das 
forças partidárias em cada região. O aspecto que mais chama a atenção, 
quando se focaliza a força regional de cada partido, medida pela proporção 
de cadeiras obtidas em cada região, é a preponderância do PFL no 
Nordeste. Daí vieram cerca de 45% dos parlamentares peefelistas. No 
Sudeste, o desequilíbrio na força dos partidos não foi tão forte: PPB, PDT, 
PSDB e PT têm, nas suas bancadas, mais de 40% das cadeiras obtidas nas 
unidades da região. No Sul, PDT e PPB foram favorecidos. Por fim, no 
Centro- Oeste, região de baixa magnitude eleitoral, o PMDB obteve os 
melhores resultados. O PDT, aí, não ganhou nenhuma cadeira. 

Tabela 22 
Proporção de cadeiras obtidas pelos partidos em cada região (%) 

Regiões 
Partidos Outros 

partidos 
Total 

na 
CD 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT 

Norte 15,0 16,2 12,0 13,3 16,0 8,5 8,5 12,7 
Nordeste 11,7 44,7 34,9 27,3 8,0 16,9 35,4 29,4 
Sudeste 43,3 24,8 20,5 43,4 48,0 44,2 35,4 34,9 
Sul 23,3 9,5 18,1 8,0 28,0 11,9 12,2 15,0 
Centro-
Oeste 

6,7 4,8 14,5 8,0 0 8,5 8,5 8,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 60 105 83 99 25 59 82 513 

Os dados da tabela 22 indicam as fortes desigualdades na penetração 
relativa dos partidos nas regiões. A partir daí, considerando o fato de que, 
na esquerda, 44% dos deputados do PT e 48% dos do PDT vieram do 
Sudeste; que este último partido saiu-se muito mal no Nordeste; que 
somente 10% das cadeiras na bancada do PFL vieram do Sul e que o Norte 
contribuiu com somente 9% dos parlamentares do PT, seria tentador 
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deduzir que a direita é forte em áreas mais atrasadas (eleitorado “menos 
informado” e “politizado”, predominância das oligarquias locais, do 
coronelismo etc., são alguns dos fatores invocados) e que a esquerda e o 
centro saem-se melhor nas áreas mais desenvolvidas (eleitores mais 
informados, menor clientelismo, melhor escolarização da população são, 
neste caso, alguns dos fatores mais invocados). 

No entanto, ao contrário do que seria de se esperar pela lógica da 
influência do meio circundante, PPB, PSDB, PDT e PT praticamente se 
igualam no Sudeste desenvolvido, isto é: um partido de direita, um de 
centro e dois de esquerda são fortes na mesma região. O PPB, de direita, 
teve fraco desempenho no Norte e especialmente no Nordeste, mas situou-
se em segundo lugar no Sul, logo depois do PMDB e à frente do PT 
enquanto o PMDB, de centro, ocupou o segundo lugar no Nordeste e ficou 
muito mal colocado no Sudeste. 

As observações acima não devem levar à tese de que não se pode 
extrair nenhuma correlação entre a força dos partidos e outras variáveis de 
natureza socioeconômica indicativas de níveis diferenciados de 
desenvolvimento. Na verdade, se fosse para aprofundar a avaliação dessas 
relações, as características regionais deveriam ser desagregadas em muitas 
outras variáveis ambientais e correlacionadas com resultados de diversas 
eleições, além de controlar muitos e muitos outros fatores intervenientes. 

Apesar dessas ressalvas, parece que, com alguma prudência, pelo 
menos duas indicações gerais podem ser extraídas da tabela anterior: 1) os 
partidos mais à direita tendem a obter melhores resultados nas regiões 
menos desenvolvidas; 2) os partidos de centro e de esquerda tendem a 
conseguir melhores resultados nas regiões mais desenvolvidas, 
especialmente no Sudeste. As evidências mais salientes dessas duas 
tendências são, por um lado, as elevadas proporções de deputados do 
Nordeste e do Norte que se elegeram sob a legenda do PFL e, de outro, os 
bons resultados do PT, PDT e PSDB, no Sudeste. São apenas tendências 
gerais, que encontram exceção (mas não desmentido) na alta proporção, 
como já foi notada, de parlamentares do PPB vindos do Sudeste e do Sul e 
pelo grande número de membros da bancada do PMDB que foram eleitos 
no Nordeste. 
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Para avançar no exame do desempenho dos partidos por região ou, 
mais precisamente, do espaço que os deputados de cada região têm nas 
bancadas federais, é necessário controlar as deformações trazidas pelas 
dimensões das magnitudes eleitorais dos distritos estaduais, quero dizer, do 
número de cadeiras de cada unidade da Federação na CD. São precisamente 
as diferenças na magnitude das representações estaduais que fazem com 
que, do ângulo da influência dos partidos na Câmara dos Deputados (e na 
política nacional), seja melhor obter melhores resultados nas circunscrições 
de alta magnitude eleitoral do que nas de baixa.3 

Para avaliar a dimensão da influência regional dos partidos, o viés 
decorrente das diferenças das magnitudes das circunscrições pode ser 
eliminado pela utilização de outra metodologia. Pode-se comparar a 
proporção de cadeiras obtidas pelos partidos nas regiões com a proporção 
de cadeiras a que cada região tem na CD. O resultado da divisão em que o 
dividendo é a porcentagem de cadeiras nos distritos eleitorais (regiões, no 
caso) e, o divisor, a porcentagem de cadeiras das regiões na CD, permite 
avaliar quanto cada partido é favorecido ou prejudicado pelos resultados de 
seu desempenho. Isso significa o quanto cada resultado regional aumenta ou 
diminui a proporção de cadeiras da legenda na CD. O resultado superior a 
um indica sobrerrepresentação; o inferior a um indica sub-representação e o 
igual a um indica situação de equilíbrio: o partido, neste caso, obteve na 
circunscrição a mesma porcentagem de cadeiras que a região tem na CD. 
Usando esse cálculo, vejamos as dimensões das representações partidárias 
nas regiões. 

No Norte, PFL (2,1), PSDB (1,6), PMDB (1,2) e PPB (1,1) estão 
sobrerrepresentados, quero dizer, alcançaram porcentagens maiores de 
cadeiras nessa região do que a porcentagem da região na Câmara. O PT e o 
PDT foram muito mal, com 0,6 e 0,5 respectivamente. 

No Nordeste, apenas o PFL está ligeiramente sobrerrepresentado, 
com índice de 1,1. Os demais partidos estão todos sub-representados, 
embora a sub-representação dos partidos de esquerda seja mais acentuada 

                                                 
3 Como notou Olavo Brasil de Lima Jr. de modo mais radical: “a interação, definida pelo 
texto constitucional brasileiro, entre a Federação e o sistema representativo, constitui a chave 
mais importante para explicar a fragmentação do sistema congressual brasileiro” (Lima Jr., 
1997, p. 11). 
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do que a sofrida pelos partidos de centro: o PT e o PDT apresentaram 
índices de 0,2 e 0,1, respectivamente, enquanto o PMDB e o PSDB 
chegaram a 0,7 e a 0,6. 

No Sudeste, não há nenhum partido sobrerrepresentado. O PSDB 
(0,7) é o partido que mais se aproxima de uma representação equilibrada. O 
PDT (0,2) e o PMDB (0,3) são os mais sub-representados. 

No Sul, o PMDB (1,3), o PPB (1,2) e o PT (1,1) estão 
sobrerrepresentados. Nessa região, o PFL (0,9) está ligeiramente sub-
representado. O PDT (0,6), ainda mais. O PSDB permaneceu com mesmo 
índice do Sudeste (0,7). 

O Centro-Oeste constitui um caso de certa forma singular porque os 
traços discrepantes são bem mais salientes do que os encontrados nas outras 
grandes regiões. Assim, o PDT aí não elegeu nenhum deputado. O PMDB 
foi o que, de longe, obteve o melhor resultado (3,7), tanto na comparação 
com os índices que conseguiu em outras regiões como em comparação com 
os de outras legendas dentro do próprio Centro-Oeste. Após o PMDB, o 
PSDB é o segundo de melhor realização: 2,4; seguem-se o PFL e o PT, 
ambos com 1,5, e depois o PPB (1,2).4 

Os números da tabela 23 servem somente como indicadores de 
sobrerrepresentação ou sub-representação. Ainda que sobrerrepresentado 
num dado distrito eleitoral, no caso, numa região, o partido, aí, pode não ter 
tido bons resultados em contraste com outros partidos. A 
sobrerrepresentação viria do fato de que esse partido também teria uma 
proporção muito pequena de cadeiras na CD. 

  

                                                 
4 Devo ao colega e amigo Fernando Limongi a sugestão para esses cálculos de 
sobrerrepresentação e sub-representação. Contudo, eventuais erros na realização dos cálculos 
são de minha exclusiva responsabilidade. 
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Tabela 23 
Índices de representação dos partidos nas regiões 

Regiões 
Partidos 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Outros 
Norte 1,1 2,1 1,2 1,6 0,5 0,6 0,8 
Nordeste 0,2 1,1 0,7 0,6 0,1 0,2 0,7 
Sudeste 0,4 0,4 0,3 0,7 0,2 0,4 0,5 
Sul 1,2 0,9 1,3 0,7 0,6 1,1 0,9 
Centro-
Oeste 

1,2 1,5 3,7 2,4 0 1,5 2,1 

Resultados dos partidos nas regiões 

Outra maneira de medir a influência relativa dos partidos em cada 
região (considerada como uma circunscrição, distrito ou colégio eleitoral) é 
verificar não qual a proporção de deputados de uma região no total da 
bancada partidária (como foi feito na tabela 22), mas a proporção de 
deputados obtida por cada partido no total da região. Visto desse ângulo, a 
força do PFL no Norte e no Nordeste diminui embora não o derrube da 
posição de primeiro partido. 

No Norte, na distribuição das 65 cadeiras que a região dispõe na CD, 
o PFL conseguiu 26%. O PPB, o outro partido da direita, obteve somente 
14%, bem abaixo do PFL. O PSDB ficou em segundo lugar, com 20%, 
seguido pelo PMDB com 15%. Os dois partidos de esquerda tiveram 
péssimos resultados, notadamente o PDT, que só conseguiu 6% e o PT, 
muito sub-representado na região, ficou com 8%. A análise combinada 
desses dois indicadores mostra a dificuldade do principal partido de 
esquerda brasileira de alcançar, no Norte, bons resultados para a Câmara 
(tabela 24). 

No Nordeste, das 151 cadeiras em disputa, 31% foram para o PFL e à 
considerável distância ficaram o PMDB e o PSDB. Mesmo assim, em 
termos do total de parlamentares eleitos no Nordeste, os do PFL (que tem 
45% de sua bancada formada por parlamentares eleitos por Estados da 
região, lembremos) não alcançam um terço do total regional. O PMDB 
chegou em segundo, mas muito próximo do PSDB; o PPB ficou abaixo de 
5% e o PDT só elegeu dois parlamentares (1,3% do total). 
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Tabela 24 
Cadeiras obtidas pelos partidos por região (%) 

 

Partidos 
Regiões 

N NE SE S CO Total na CD 

PFL 26,2 31,1 14,5 13,0 12,2 20,5 

PPB 13,8 4,6 14,5 18,1 9,8 11,7 

PMDB 15,3 19,2 9,5 19,5 29,2 16,2 

PSDB 20,0 17,9 24,1 10,4 19,5 19,3 

PDT 6,2 1,3 6,7 9,1 0 4,9 

PT 7,7 6,6 14,5 16,9 12,2 11,5 

Outros 10,8 19,3 16,2 13,0 17,1 15,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 65 151 179 77 41 513 

Uma avaliação geral da força dos partidos 

A análise combinada dos três enfoques anteriores permite uma 
avaliação mais segura sobre a representatividade dos partidos nas cinco 
grandes regiões. No Norte e Nordeste, qualquer que seja o ângulo de 
abordagem, a posição predominante do PFL não é abalada. PMDB e PSDB, 
nessas duas regiões, estão emparelhados, depois do PFL. Os dois partidos 
de esquerda, especialmente o PDT, tiveram aí maus resultados. Foram 
acompanhados pelo PPB, o que faz do PFL o único partido de direita 
relevante nas duas regiões. O PMDB e o PSDB disputam as posições de 
centro, com ligeira vantagem para os tucanos. 

No Sudeste, o PSDB é o principal partido, relativamente distanciado 
dos demais. Esse partido ficou com cerca de um quarto das cadeiras que 
cabem à região na CD. O voto de direita repartiu-se de modo equitativo 
entre o PFL e o PPB, dando a cada um deles 26 cadeiras. Na esquerda, as 
preferências foram para o PT que elegeu mais do dobro dos parlamentares 
que o PDT no conjunto da região: 26 contra 12. O PMDB ficou somente 
com dezessete cadeiras (10%). 
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No Sul, o PMDB, com 20% dos lugares, é o primeiro partido, 
seguido do PPB (18%) e do PT (17%). O PSDB (10%) ficou atrás do PFL 
(13%). O PDT, entre os partidos que estamos examinando, acabou em 
último lugar (9%). 

Nos Estados do Centro-Oeste, o PMDB e o PSDB alcançaram ótimos 
resultados, ficando ambos com quase a metade dos 41 deputados a que a 
região tem direito. O PMDB ganhou doze cadeiras e o PSDB, oito. O PFL e 
o PT conseguiram, cada um, cinco parlamentares. O PDT não elegeu 
ninguém. 

A distribuição de força nos estados 

A comparação entre as regiões oferece uma primeira visão geral da 
força regional dos partidos, mas requer uma segunda análise mais detalhada. 
Os perfis partidários não são iguais no interior das unidades da Federação que 
compõem cada grande região. São os Estados que constituem os colégios 
eleitorais que formam a arena no interior da qual se travam as disputas pelas 
cadeiras na CD (e outras instâncias), sendo os governadores uma das peças-
chave para os resultados das disputas políticas, como mostrou Abrucio (1998) 
em sua análise do papel dos governadores na transição para a democracia. 

Os Estados do Norte — No caso dessa região, parece ser necessária 
uma separação do bloco dos novos Estados (ex-territórios), de um lado, do 
bloco dos Estados mais antigos, Amazonas e Pará, de outro. No Norte Novo 
(quarenta cadeiras), o PFL e o PSDB elegeram, respectivamente, dez e oito 
deputados. O PPB e o PMDB vieram a seguir com sete e seis cadeiras. Os 
partidos de esquerda tiveram maus resultados: o PDT fez três parlamentares e 
o PT, dois. Para a má performance dos dois partidos de esquerda, a 
“contribuição” do Tocantins, do Amapá e de Roraima foi especialmente 
relevante porque nem o PT nem o PDT conseguiram qualquer cadeira nesses 
colégios. 

No Norte Antigo (Amazonas e Pará), os resultados de 1998 também 
não foram bons para os dois partidos de esquerda, em especial para o PDT 
que só elegeu um deputado (no Pará). O PFL continuou como o principal 
partido da sub-região, com 28% das 25 cadeiras em disputa. Mas, aqui, o 
PPB teve resultados inferiores aos dos Norte Antigo: dos nove deputados 
eleitos por essa legenda na região Norte, sete vieram do Norte Novo. 
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Tabela 25 
Norte Novo – Cadeira por partido (n.a.) 

Estado 
Partido 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Outros Total 

Acre 1 3 1 0 1 2 0 8 

Amapá 0 2 1 3 0 0 2 8 

Rondônia 0 2 1 2 2 0 1 8 

Roraima 4 0 1 2 0 0 1 8 

Tocantins 2 3 2 1 0 0 0 8 

N 7 10 6 8 3 2 4 40 

A comparação entre o bloco do Norte Novo e o do Norte Antigo não 
indica nenhuma diferença de relevo, a não ser a discrepância na votação do 
PPB nas duas sub-regiões: sete cadeiras no Norte Novo e somente duas no 
Norte Antigo. Nas duas sub-regiões, o PFL e o PSDB ficaram em primeiro 
e segundo lugares. O PT, no Norte Novo, conseguiu duas cadeiras (no 
Acre), mas não elegeu ninguém nos demais Estados. No Norte Antigo, o PT 
também malogrou no Amazonas, mas conseguiu três cadeiras no Pará. 

Tabela 26 
Norte Antigo – Cadeira por partido (n.a.) 

Estado 
Partido 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Outros Total 

Amazonas 1 4 0 1 0 0 2 8 

Pará 1 3 4 4 1 3 1 17 

N 2 7 4 5 1 3 3 25 

Os Estados do Nordeste — Nove unidades da Federação formam a 
região. Desprezando, neste momento, as singularidades de cada Estado, 
dois blocos poderiam ser construídos: o dos grandes Estados, definido pelos 
colégios com magnitude acima de vinte: Bahia (39 cadeiras), Pernambuco 
(25) e Ceará (22) com um total de 86 parlamentares; e o dos colégios 
eleitorais de magnitude menor do que vinte: Maranhão (18), Paraíba (12), 
Piauí (10), Alagoas (9), Rio Grande do Norte (8) e Sergipe (8), num total de 
65. 
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No bloco dos três maiores colégios nordestinos — excluindo-se 
outros partidos e considerando apenas os seis que entraram na pesquisa —, 
direita e centro praticamente se equivalem, com ligeira vantagem para a 
direita. A esquerda, representada pelo PT e pelo PDT, ficou com apenas 9% 
(oito em 86) das cadeiras na CD a que o bloco “dos três grandes” teria 
direito. O PDT ganhou apenas uma cadeira. Do mesmo modo, na direita, os 
méritos vão para o PFL, com 34% dos lugares. O PPB elegeu somente 
quatro parlamentares nesses três colégios eleitorais somados. No centro, o 
PSDB superou o PMDB, especialmente em virtude dos resultados obtidos 
pelos tucanos no Ceará: doze deputados dos dezenove que elegeu nos três 
Estados. Os resultados do PMDB (onze cadeiras) estão mais bem 
distribuídos nesse bloco. 

Do prisma ideológico, a votação conseguida pelo PSB em 
Pernambuco (oito deputados), único Estado brasileiro em que esse partido 
teve uma votação expressiva, afeta a comparação. Se as cadeiras obtidas 
pelo PSB fossem somadas às do PT e PDT os números para a esquerda 
seriam melhores. Nesse bloco dos colégios eleitorais maiores, os “outros 
partidos” tiveram resultado expressivo: 17% do total das cadeiras, em razão 
basicamente dos azares da política local e do personalismo.5 

Ainda no bloco dos três maiores colégios eleitorais do Nordeste, o 
quadro partidária mostra acentuados desníveis quanto à força dos partidos 
em cada um dos Estados. Na Bahia, o PFL ficou com 51% das 39 cadeiras 
em disputas; o PSDB obteve apenas 15%, porcentagem que não pode ser 
vista muito negativamente face aos resultados ainda piores das demais 
legendas (PPB e PDT ficaram abaixo dos 3%). Em razão do predomínio do 
PFL, o índice baiano de fragmentação partidária é um dos mais baixos 
(0,68) do País, com apenas 3,2 partidos efetivos. Essa é, na verdade, uma 

                                                 
5 O crescimento da votação socialista iniciou-se com a saída do governador Miguel Arraes 
do PMDB e sua adesão ao PSB. Em fevereiro de 1990, Miguel Arraes rompeu formalmente 
com o PMDB, candidatou-se a deputado federal nas eleições de 3 de outubro desse ano e 
obteve 339.197 votos. O segundo colocado, das cinco cadeiras conquistadas pelo PSB no 
Estado, obteve somente 23.102 votos. O quarto e quinto colocados não chegaram a quatro 
mil votos. Dos onze socialistas eleitos no País (2,1% da CD), cinco o foram em Pernambuco. 
(Fonte: Deputados Brasileiros. Repertório Biográfico, 49 Legislatura, 1991-1995. Brasília, 
Câmara dos Deputados, 1991.). 
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situação que caracteriza também outros Estados nordestinos nos quais 
apenas um partido domina o cenário político.6 

No Ceará, mutatis mutandis, o PSDB ocupa posição equivalente à do 
PFL na Bahia. Das 22 cadeiras desse colégio, 55% foram para os tucanos. 
O PFL não foi além dos 5%. O PMDB ficou em segundo lugar, 
conseguindo 23% das cadeiras, proporção que pode ser considerada 
razoável face aos péssimos resultados das outras legendas, nenhuma das 
quais elegeu mais de um deputado. Diante do predomínio tucano no Ceará, 
o índice de partidos efetivos (2,7) é ainda mais baixo do que o da Bahia 
(3,2), só superado pelo do Rio Grande do Norte (2,5). A fragmentação 
partidária ficou em 0,64. 

Em Pernambuco, o formato partidário é um pouco mais complexo, 
em razão especialmente da boa realização do PSB. Nesse Estado, os 
socialistas repartiram o primeiro lugar com o PFL, elegendo oito dos 25 
deputados federais (32% dos deputados pernambucanos na CD). O PMDB 
ainda conseguiu eleger três parlamentares, mas os demais se saíram muito 
mal. A fragmentação partidária (0,68) ficou um pouco mais alta do que a da 
Bahia e a do Ceará; o número de partidos efetivos foi de 4,3. 

As razões das disparidades na força dos partidos nos três grandes 
Estados nordestinos, provavelmente, se devem em larga medida a fatores 
conjunturais ligados a lutas entre as elites locais, especialmente à influência 
dos governadores e das grandes chefias políticas: na Bahia, a figura 
dominante de Antônio Carlos Magalhães; no Ceará, a adesão de um grupo 
de grandes empresários ao PSDB, em 1981), que fez esse partido disparar; 
em Pernambuco, a passagem de Miguel Arraes para o PSB, fato que 
enfraqueceu substancialmente o PMDB que até então era o primeiro 
partido. No final, em cada Estado desse grupo, os campos ideológicos 
tenderam a ser ocupados por apenas um partido que ficou como dono do 
pedaço ideológico. Nos três estados, PPB, à direita, e PDT, à esquerda, 
foram amplamente batidos pelo PFL e pelo PT nos respectivos campos 
ideológicos. No centro, a supremacia do PSDB sobre o PMDB não foi tão 
                                                 
6 Aparentemente, a julgar pelos resultados pretéritos, a divisão ideológica, na Bahia, 
encontra-se estabilizada a partir das eleições de 1990, com a direita oscilando em torno de 
50% das cadeiras na CD. Em 1998, a direita ficou com 56%, o centro com 26% e, a 
esquerda, com 18%. Para uma análise mais detalhada da evolução do quadro partidário 
baiano entre as eleições de 1982 e 1994, cf. Camargos & Cardoso (1997). 
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acentuada, mas mesmo assim a diferença entre eles, nos três Estados 
nordestinos, foi forte e a favor dos tucanos (dezenove cadeiras para o PSDB 
contra onze para o PMDB).7 

Tabela 27 
Região Nordeste— Maiores colégios — Cadeiras por partido (n.a.) 

Estados 
Partidos 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Outros Total 

Bahia 1 20 3 6 1 5 3 39 

Pernambuco 2 8 3 1 0 1 10 25 

Ceará 1 1 5 12 0 1 2 22 

N 4 29 11 19 1 7 15 86 

O Nordeste dos pequenos estados 

O bloco dos colégios estaduais de baixa magnitude eleitoral tende a 
reproduzir algumas das tendências na distribuição de forças partidárias 
existentes entre os grandes Estados do Nordeste. Também, nesse bloco, o 
PPB, o PT e notadamente o PDT obtiveram resultados medíocres. O PFL e 
o PMDB ocupam o primeiro lugar, com aproximadamente 28% do total das 
65 cadeiras que o bloco dos Estados de baixa magnitude possui na CD. O 
PSDB, bem distanciado, vem em segundo lugar, com 12%. A proporção 
elevada de cadeiras obtidas pelo PFL deveu-se basicamente aos resultados 
do Maranhão e aos do Piauí (seis e cinco cadeiras, respectivamente). Já o 
PMDB saiu-se melhor na Paraíba e no Rio Grande do Norte. O PT ainda 
conseguiu três cadeiras nesse bloco e o PDT só obteve uma (no Maranhão). 

Ao contrário do que acontece na Bahia e no Ceará, a elevada 
proporção de votos dados às legendas que não fizeram parte da pesquisa 
(aqui incluídas na rubrica “outros”) impede a existência de um partido 
hegemônico no conjunto dos Estados nordestinos de baixa magnitude 
eleitoral. O grupo de partidos na rubrica “outros” — na qual estão o PTB e 
os pequenos e micropartidos de todas as tonalidades ideológicas — 
                                                 
7 Para mais informações sobre os Estados da Bahia e Ceará cf., respectivamente, Camargos 
& Cardoso (1997) e Moraes Filho (1997). 
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conseguiu mais de um quinto das cadeiras. Em Alagoas, por exemplo, das 
nove cadeiras em disputa, cinco foram para os pequenos partidos (PTB, 
PSB, PC do B, PSD e PMN). O fato favorece o aumento da fragmentação 
partidária na CD e aumenta a diversidade dos formatos estaduais do sistema 
partidário, como havia observado Olavo Brasil de Lima Jr. (Lima Jr., 1997). 

Tabela 28 
Região Nordeste — Pequenos colégios — Cadeiras por partido (n.a.) 

Partidos 
Pequenos Colégios 

AL MA PB PI RN SE Total 

PPB 0 0 1 0 1 1 3 

PFL 1 6 3 5 3 0 18 

PMDB 1 3 5 3 4 2 18 

PSDB 2 3 1 1 0 1 8 

PDT 0 1 0 0 0 0 1 

PT 0 0 1 1 0 1 3 

Outros 5 5 1 0 0 3 14 

N 9 18 12 10 8 8 65 

No conjunto da região, considerando todos os Estados e todos os 
partidos, a eleição de 1998 para a CD resultou em 5,5 partidos efetivos (o 
índice mais baixo entre todas as grandes regiões) e um índice de 
fragmentação de 0,82 (o mais baixo junto com o Centro-Oeste). 

O Sudeste 

O formato partidário do Sudeste caracteriza-se pela existência de dois 
grandes distritos (Minas e Rio) e um megadistrito, o Estado de São Paulo, 
com 24,2 milhões de eleitores, superior à soma do segundo (Minas Gerais, 
12 milhões) com o terceiro (Rio, com 10 milhões). O outro distrito que 
compõe a região é o do Espírito Santo com somente dois milhões de 
eleitores.8 Tal como as demais regiões, o Sudeste é marcado por fortes 
discrepâncias na força dos partidos nos seus quatro colégios eleitorais. 

                                                 
8 Dados das eleições de 1998. 
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Na região como um todo, o PSDB, nas eleições de 1998, confirmou 
sua condição de principal partido. Em todos os colégios eleitorais do 
Sudeste, os tucanos obtiveram mais cadeiras que seus concorrentes, 
conquistando mais de um quinto das cadeiras em todos os Estados. O 
melhor resultado do partido foi no Espírito Santo. Infelizmente, para o 
PSDB, a magnitude da circunscrição eleitoral potiguar é pequena, de modo 
que 30% de cadeiras nesse Estado significaram apenas três deputados na 
CD. 

O PPB, o PFL e o PT seguem o PSDB como partidos com forte 
implantação relativa nos Estados mais desenvolvidos, o que parece positivo 
quanto ao seu futuro. O lado negativo da concentração no Sudeste é que 
essas legendas são mais dependentes dos votos ganhos nessa região. 
Eventuais derrotas aqui têm custos elevados porque votos perdidos para um 
partido são votos que beneficiam bastante os concorrentes. 

As vitórias no Sudeste, para a força dos partidos na CD, são as que 
mais rendem em termos da conversão em número absoluto de cadeiras em 
razão das magnitudes distritais elevadas de São Paulo (70 cadeiras), Minas 
(53) e Rio (46). No caso do PSDB, 43% dos seus 99 deputados federais 
vieram do Sudeste. Outros três partidos — o PPB, o PFL e o PT — 
empataram em segundo lugar com 26 deputados cada um, 15% dos eleitos 
por cada legenda. Nesse aspecto, a diferença entre o PFL, de um lado, e o 
PPB e o PT, de outro, está no fato de que, nesses dois últimos, os 
parlamentares da região Sudeste compreendem cerca de 43- 44% do total de 
deputados que foram para a CD sob suas legendas enquanto, para o PFL, 
não vão além de um quarto. O fato é indicativo da menor importância 
relativa que, para a força do PFL, significaram os resultados nos colégios 
estaduais do Sudeste.9 

Mas, apesar da elevada proporção de deputados do PFL eleitos pelos 
Estados do Nordeste, os bons resultados que esse partido conseguiu no 
Sudeste vão contra o senso comum de que o PFL é um partido 
“fundamentalmente nordestino”. No Rio de Janeiro, o PFL foi superado 
apenas pelo PSDB, elegendo mais deputados do que cada um dos dois 

                                                 
9 Como já mostrou Jairo Nicolau, o PFL e o PDT são partidos com altas taxas de 
concentração estadual (Nicolau, 1996, cap. 5, “Distribuição dos Votos e Fragmentação 
Parlamentar”). 
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partidos de esquerda e do que o PPB. Em Minas, o PFL elegeu oito 
parlamentares ficando atrás apenas do PSDB (catorze) e do PMDB (nove). 

No campo da esquerda, o formato partidário do Sudeste reproduz, 
com sinais trocados, alguns traços encontrados no Nordeste. As posições 
associadas à esquerda ficam cada vez mais representadas pelo PT, que 
nesse campo ideológico tem liderança equivalente à do PFL no campo da 
direita no Nordeste. O espaço que sobrou para o PDT é pequeno, tal como 
aconteceu com o PPB no Nordeste com relação ao campo da esquerda. Na 
verdade, no Rio, o PDT não chegou a ter um mau resultado: elegeu sete 
deputados (15% do total do Estado), o melhor índice obtido por ele em todo 
o País.10 Entretanto, foi superado pelo PFL nos quatro Estados da região, 
inclusive no Rio que fora uma das praças-fortes do pedetismo. Entre os 
quatro Estados, foi em Minas que o PDT obteve seu pior resultado, 
conseguindo só uma cadeira num total de 53. 

O PMDB, no conjunto da região Sudeste, ficou em quarto lugar, com 
dezessete cadeiras representando 10% do total, mas muito distante das 43 
do PSDB e das do PPB e do PT, com 26 cada. Na comparação da realização 
dos seis partidos, vê-se que o PMDB superou apenas o PDT (doze 
cadeiras). 

Quadro 7 
Região Sudeste — Cadeiras obtidas na região (%) 

Partidos % 
PPB 14,5 
PFL 14,5 
PSDB 24,0 
PMDB 9,5 
PDT 6,7 
PT 14,5 
Outros 16,2 
Total 100,0 

O desempenho de todos os partidos no Sudeste indica fragmentação 
partidária acentuada na região, sem que nenhuma legenda ocupe posição 

                                                 
10 Em termos percentuais de parlamentares eleitos por Estado, em Roraima, o PDT chegou a 
25%, mas essa porcentagem representa apenas dois parlamentares na CD em razão da baixa 
magnitude dessa circunscrição: oito cadeiras. 
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hegemônica. O PSDB, o mais forte, não teve mais do que 25% das cadeiras. 
De fato, as eleições de 1998 não alteraram o formato partidário regional que 
vinha se fixando depois de 1990: multipartidarismo com cinco a seis 
partidos efetivos, crescimento dos partidos médios, inexistência de um 
partido dominante em qualquer dos quatro distritos eleitorais, fortes 
desníveis na penetração dos partidos em cada Estado.11 

A avaliação do desempenho dos seis partidos pelos quatro Estados do 
Sudeste indica que foi em São Paulo que o PMDB mais perdeu espaço. Nas 
eleições de 1990 e 1994, havia se mantido em torno de 20% das cadeiras 
em disputa. Nas de 1998, foi para menos de 10%. 

Tabela 29 
Região Sudeste – Distribuição das cadeiras por Estado (%) 

Partidos SP MG RJ ES 
PPB 17,2 13,2 13,0 10,0 
PFL 11,4 15,1 19,6 10,0 
PMDB 7,0 17,0 4,3 10,0 
PSDB 21,5 26,4 24,0 30,0 
PDT 5,7 1,9 15,2 – 
PT 20,1 13,2 8,7 10,0 
Outros 17,1 13,2 15,2 30,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 70 53 46 10 

A ascenção do PFL é um dos traços mais marcantes no mapa político 
paulista. Esse partido que tinha conseguido eleger apenas um deputado 
federal em 1990, elegeu três em 1994 e pulou para oito na atual legislatura. 
Em termos percentuais, os resultados foram, respectivamente, 1,7%; 4,3% e 
11%. No entanto, apesar da ascensão do PFL e do pequeno avanço (cerca 
de 2%) dos pequenos partidos de esquerda (PSB, PC do B, PPS), o formato 
partidário de São Paulo vem se mostrando relativamente estável. A 
fragmentação partidária, na CD, ficou em 0,85. O número de partidos 
efetivos foi 6,9 (contra 6,70 e 6,66 em 1990 e 1994, respectivamente), 

                                                 
11 Baseio-me aqui em meus dados sobre as eleições de 1998 e nos seguintes estudos sobre a 
evolução partidária no Sudeste (1982-1994): Figueiredo e Jorge (1997), Lamounier (1997), 
Schmitt (1997) e Nicolau (1996). 
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índice que coloca São Paulo no grupo dos seis Estados com mais elevado 
número de partidos parlamentares relevantes. 

Das quatro circunscrições estaduais do Sudeste, Minas e Rio também 
possuem mais de seis partidos efetivos. Apenas o Espírito Santo tem um 
número relativamente baixo (4,5). Como é intuitivo, o fato indica que, se 
todos os demais fatores forem iguais, as circunscrições eleitorais com 
magnitudes maiores tendem a favorecer o multipartidarismo, uma vez que 
o número de partidos parlamentares não pode ultrapassar o número da 
magnitude que serve, assim, de teto. Mas o número de partidos 
parlamentares dificilmente alcança a dimensão da magnitude. Por isso, 
magnitudes baixas tendem a reduzir o número de partidos parlamentares. 
Como observa Jairo Nicolau “o sistema eleitoral brasileiro [multipartidário] 
é composto por mecanismos que favorecem os maiores partidos, muito 
embora a alta magnitude de alguns distritos tenda a tornar mais fácil a 
representação dos menores partidos” (Nicolau, 1996, p. 61). O autor tem 
razão, mas convém apontar a grande exceção de Alagoas que, em 1998, 
com somente nove cadeiras na CD, apresentou um índice de 7,3 partidos 
efetivos e um índice de fragmentação de 0,86, considerado bem elevado 
pelos especialistas.12 

A região Sul 

Das cinco grandes regiões brasileiras, o Sul é a mais simples do 
prisma do número de colégios eleitorais. Três Estados, dois com magnitude 
média e um de baixa magnitude: Rio Grande do Sul, com 31 deputados; 
Paraná, com trinta e Santa Catarina, com dezesseis. Apesar de alguns 
elementos de similitude da região como um todo, politicamente há muitas 
diferenças entre as três unidades da Federação que têm histórias partidárias 
diversas. 

A análise do formato partidário do Sul mostra novamente o peso dos 
fatores regionais (e estaduais, como se verá) no sistema eleitoral brasileiro, 
quero dizer, a dificuldade para os partidos superarem as barreiras regionais 
na direção da construção de organizações com penetração nacional 

                                                 
12 Além do PSDB (dois deputados), do PFL (um) e do PMDB (um), os seguintes partidos 
também ganharam um representante: PTB, PSB, PPS, PSD, PMN. 
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relativamente equilibrada na maioria dos colégios estaduais. O PSDB, por 
exemplo, que teve bons resultados no Sudeste, foi muito mal no Sul, 
embora as duas regiões pudessem ser consideradas como partes do “Brasil 
moderno”. Com apenas 10% das 77 cadeiras da região, entre os seis 
partidos da pesquisa, os tucanos ficaram à frente apenas do PDT. O 
primeiro lugar coube ao PMDB (20%), seguido do PPB (18%), PT (17%) e 
PFL (13%). 

Contudo, apesar de o PMDB conservar a primeira posição, houve 
pequeno recuo dessa legenda no Sul: dezessete deputados em 1994 para 
quinze em 1998. Quanto às eleições passadas, o PFL permaneceu estável: 
dez deputados nas duas disputas. O PT teve, nas mesmas eleições, ganho de 
uma cadeira e o PDT perdeu três, caindo de dez para sete. No conjunto da 
região, o PPB saiu-se bem em 1998, ficando em segundo lugar, logo abaixo 
do PMDB. 

Quadro 8 
Região Sul — Cadeiras obtidas por partido (%) 

Partidos % 
PPB 18,1 
PFL 13,0 

PMDB 19,5 
PSDB 10,4 
PDT 9,1 
PT 16,9 

Outros 13,0 
Total 100,0 

 

Os resultados nos Estados 

Focalizando agora os Estados sulistas individualmente, vemos que se 
repetem as discrepâncias observadas nas outras grandes regiões. No Rio 
Grande do Sul, o PFL obteve um resultado medíocre, elegendo apenas um 
deputado. O PT, que ficou com oito das 31 cadeiras que cabem ao Rio 
Grande do Sul na CD, elegeu apenas dois parlamentares em Santa Catarina. 
O Partido dos Trabalhadores também colheu maus resultados no Paraná 
(10% do total de cadeiras do Estado), só superado, nesse aspecto, pelo PDT 
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(que naufragou também em Santa Catarina). Os tucanos, por sua vez, 
conseguiram cinco das trinta cadeiras do Paraná, de longe seu melhor 
resultado nos Estados sulistas, logo abaixo do PFL (seis cadeiras). 

De modo geral, novamente, temos um quadro de multipartidarismo 
na política dos Estados do Sul. Esse quadro, a juízo de alguns estudiosos 
dos subsistemas desses Estados, tem permanecido relativamente estável, 
com pequeno crescimento da esquerda nas eleições proporcionais (Tavares, 
1997; Grohmann, 1997, para o RS e SC, respectivamente). O número de 
partidos efetivos manteve-se entre cinco e seis no Rio Grande do Sul: 5,30 
em 1990; 6,00 em 1994 e 5,7 em 1998. Em Santa Catarina, em troca, o 
número de partidos efetivos subiu e voltou a aproximar-se do índice de 
1990: 5,1 nessas últimas eleições contra 4,4 em 1994 e 5,3 em 1990. No 
Paraná, os números são mais elevados: 6,1 partidos efetivos em 1998 (7,0 
em 1994 e 5,5, em 1990). A fragmentação no Paraná foi de 0,83, em 1998; 
0,85 em 1994 e 0,82 em 1990. 

Tabela 30 
Região Sul — Distribuição das cadeiras por Estado (%) 

Partidos 
Região Sul 

PR SC RS Total 
PFL 20,0 18,8 3,2 10 
PPB 16,7 25,0 16,1 14 
PMDB 13,3 25,0 22,6 15 
PSDB 16,7 6,3 6,5 8 
PDT 3,3 12,5 12,9 7 
PT 10,0 12,5 25,8 13 
Outros 20,0 0 12,9 10 
Total 100,0% 100,0 100,0 – 
N 30 16 31 77 

Centro-Oeste 

A grande região do Centro-Oeste, com quatro unidades federativas, 
mostra duas discrepâncias estruturais que podem afetar o formato partidário 
regional. A primeira delas diz respeito à magnitude das quatro 
circunscrições: Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm 
oito cadeiras na CD, a menor magnitude estabelecida pela Constituição. Já 
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Goiás tem dezessete deputados.13 A segunda discrepância é de caráter 
socioeconômico. Trata-se da presença do Distrito Federal, com forte peso 
da burocracia federal, num conjunto em que as atividades pecuárias e 
agrícolas são importantes. O resultado, novamente, é o acentuado contraste 
partidário intrarregional. 

Quadro 9 
Região Centro-Oeste — Cadeiras por partido (%). 

Partidos (%) 

PPB 9,8 

PFL 12,2 

PMDB 29,2 

PSDB 19,5 

PDT 0 

PT 12,2 

Outros 17,1 

Total 100,0 

Favorecido pela grande vitória em Goiás (47% das cadeiras), o 
PMDB conseguiu 29% das 41 cadeiras que cabem ao Centro-Oeste. Ao 
PSDB, com 20%, coube o segundo lugar. O PFL ficou junto com o PT, com 
12%, o equivalente a cinco representantes. O PDT não conseguiu nenhuma 
cadeira. 

Mas os resultados do PMDB na região, além de muito desiguais nas 
unidades federativas, têm mostrado certa oscilação: em 1990 elegeu dez 
deputados; em 1994, apenas sete e em 1998 recuperou-se, portanto, da 
perda ocorrida no pleito de 1994. 

O restante dos lugares, em Goiás, distribuiu-se entre várias legendas, 
fato que, por um lado, aumenta o poder do PMDB e, por outro, ajuda a 
baixar o índice de partidos efetivos para 3,6. O PSDB, com certa distância 
do PMDB, obteve a segunda posição. Nos outros Estados do Centro-Oeste 

                                                 
13 A magnitude da representação de Goiás passou de 16 cadeiras em 1982 para 17, a partir de 
1986. Para os dados que não se referem à SP Legislatura, baseamo-nos em Assis (1997) e 
Nicolau (1998). 
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houve relativo equilíbrio entre os partidos, se não contarmos o completo 
fracasso pedetista em todas as circunscrições da região (nenhum de seus 
candidatos foi eleito) e do fracasso do PT no Mato Grosso, onde não 
ganhou uma só cadeira. Em compensação, ao lado do PPB, os petistas 
conseguiram dois dos oito deputados do Distrito Federal, colégio em que a 
votação foi dispersa (tabela 31). 

No geral, a baixa magnitude dos colégios do Centro-Oeste e a 
dispersão de votos por várias legendas (com exceção de Goiás) não 
influenciaram de modo significativo a força relativa dos partidos na CD. 

Tabela 31 
Região Centro-Oeste — Distribuição das cadeiras por Estado (%) 

Partidos DF GO MT MS Total 
PPB 25,0 5,9 0 12,5 9,7 
PFL 12,5 11,8 12,5 12,5 12,5 
PMDB 12,5 47,0 25,0 12,5 29,1 
PSDB 12,5 11,8 37,5 25,0 19,4 
PDT 0 0 0 0 0 
PT 25,0 5,9 0 25,0 12,2 
Outros 12,5 17,6 25,0 12,5 17,1 
N 8 17 8 8 41 




