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ideológico relativamente consistente e nítido.3 Contudo, para o exame da 
evolução dos blocos ideológicos e dos formatos partidários nas 
circunscrições estaduais, o PTB e outros pequenos partidos foram levados 
em consideração. 

Os seis partidos selecionados para a pesquisa compreendiam 84% das 
cadeiras da CD. Tomando como ponto de referência as eleições de 1990, a 
proporção de cadeiras ocupadas por eles passou de 75% em 1990 para 84% 
em 1998. 

Quadro 1 

Cadeiras por partido na CD 

Partido Bancada N % 

1. PFL 105 20,5 

2. PSDB 99 19,3 

3. PMDB 83 16,2 

4. PPB 60 11,7 

5. PT 59 11,5 

6. PDT 25 4,9 

Total 431 84,0 

Outros partidos 82 16,0 

                                                 
3 Pelo requisito “número de cadeiras”, a rigor, o PDT, com 4,9% das cadeiras ganhas em 
1998, deveria ficar de fora da pesquisa. O PTB, com 6,0%, seria incluído. Mas tivemos 
alguma hesitação quanto à inserção, ou não, da bancada do PTB na pesquisa. Essa legenda 
obteve, em 1998, 31 cadeiras, seis a mais do que o PDT. Do ângulo do critério quantitativo, 
preenchia uma das condições. Mas seu perfil ideológico não pareceu tão nítido a ponto de 
possibilitar uma classificação ideológica menos sujeita à controvérsia. Acrescente a esses 
argumentos o fato de ser seu índice de migração partidária demasiadamente elevado e muito 
mutável. Na década de 1990, 44% dos seus deputados mudaram de partido. Na legislatura de 
1991/1995, entre os 45 deputados que passaram pela legenda do PTB, 22 abandonaram o 
partido (Melo, 2000, p. 224). Na atual legislatura, em maio de 2001, quando iniciamos a 
redação deste texto, o PTB estava com 26 deputados, tendo perdido, portanto, cinco cadeiras. 
Mas em maio de 2002 estava com 34 deputados. Do prisma ideológico, na avaliação da 
maioria dos pesquisadores, o PTB é colocado no campo da direita; na do DIAP 
(Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), é classificado como de centro-
direita. 
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1. OS PARTIDOS BRASILEIROS REPRESENTAM ALGO? 

Este capítulo divide-se em duas secções: a primeira expõe algumas das 
críticas mais frequentemente dirigidas ao sistema partidário do País por 
importantes cientistas políticos brasileiros e brasilianistas. A segunda traz as 
avaliações mais amenas de outros pesquisadores que, com base em 
pesquisas mais recentes, concluem que o sistema partidário brasileiro tem 
mais representatividade, consistência ideológica e disciplina parlamentar do 
que afirmam os mais críticos. 

As críticas 

Entre os cientistas políticos que têm pesquisado o sistema político 
brasileiro, provavelmente o brasilianista Scott Mainwaring — autor de 
muitos e importantes estudos sobre o tema — está entre os mais críticos. A 
ausência de disciplina partidária seria uma das características negativas 
mais salientes dos nossos principais partidos (Mainwaring, 1993). Para o 
pesquisador norte-americano, em relação ao seu nível de desenvolvimento 
econômico, “o Brasil pode ser um caso único de subdesenvolvimento 
partidário no mundo [...] Os partidos brasileiros, no longo prazo, 
dificilmente seriam capazes de servir de suporte para a democracia” 
(Mainwaring, 1995, pp. 354 e 391). Em trabalho mais recente, Scott 
Mainwaring voltou a acentuar, dessa vez de modo mais aprofundado e 
amplo, a fraca institucionalização dos nossos partidos, o individualismo e a 
autonomia dos políticos brasileiros ante sua organização partidária, a 
predominância dos sistemas de patronagem, do clientelismo e do 
patrimonialismo (Mainwaring, 1999). Mesmo em comparação com outros 
países da América Latina, onde as estruturas partidárias seriam frágeis e o 
papel dos partidos no jogo político mais fraco do que na Europa, o sistema 
partidário brasileiro estaria entre os últimos em termos de seus índices de 
institucionalização (Mainwaring & Scully, 1994).1 

                                                 
1 Contudo, os autores ressalvam que, apesar de organizativamente fracos, com pouco 
enraizamento na sociedade e predominância das personalidades sobre os partidos 
(características divididas, na América Latina, com os sistemas partidários da Bolívia, Peru e 
Equador), os partidos brasileiros teriam “perfis ideológicos relativamente claros no plano das 
elites” e que não seria “correto afirmar que todos os partidos se assemelham, que não são 
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Essas avaliações retomam ideias desenvolvidas há mais tempo por 
Mainwaring em artigo redigido em colaboração com Aníbal Pérez Lirian 
sobre a atuação dos partidos na Assembleia Nacional Constituinte (ANC). 
Os autores insistem sobre o elevado coeficiente de indisciplina partidária de 
nossos partidos. Apenas os de esquerda se salvariam. Os “níveis de lealdade 
absoluta [dos constituintes em relação aos seus partidos] demonstram o 
mesmo padrão geral: partidos de esquerda altamente disciplinados, partidos 
catch-all2 pouco disciplinados e o PDT na posição intermediária” 
(Mainwaring & Lifian, 1998, p. 120). Os resultados da pesquisa teriam 
revelado que os três grandes partidos catch-all brasileiros apresentaram 
grande variação interna nos níveis de lealdade, fidelidade e coesão. O 
PMDB seria um dos mais indisciplinados. 

Mainwaring e Lifian entendem que o melhor caso para se comparar 
com o Brasil seria o dos EUA, onde os partidos são mais indisciplinados do 
que os da Europa Ocidental. Entre 1984 e 1994, a média do nível de 
disciplina partidária absoluta no Senado norte-americano foi de 78,0% para 
os democratas e 77,2% para os republicanos; na Câmara de Deputados, a 
média para os democratas foi 80,4% e para os republicanos, 75,8%. Na 
ANC brasileira, foi de 53,1% a 50,9% (antes e depois de 25 de junho de 
1988, quando foi criado o PSDB). Mas, na Constituinte, os partidos de 
esquerda brasileiros alcançaram, segundo os autores, “níveis de unidade 
absoluta muito mais altos do que os norte-americanos” (Mainwaring & 
Lifian, 1998, p. 127). No geral, e para ficarmos na América Latina, os 
partidos brasileiros, além de pouco institucionalizados, seriam bem mais 
indisciplinados do que os partidos da Argentina, da Venezuela e do Uruguai 
(idem, p. 128). 

                                                                                                                 
´verdadeiros` partidos — ou que “são atores sem importância” (Mainwaring & Scully, 1994, 
p. 63). 
2 Literalmente, partidos “pegam tudo”. O termo, de Otto Kirchheimer, usado para indicar as 
mudanças nos sistemas partidários europeu após a II Guerra, generalizou-se entre os 
cientistas políticos. O autor alemão, falecido em 1965, defende a ideia de que os grandes 
partidos burgueses de representação individual, por um lado, e os partidos socialistas de 
integração (class-mass parties), por outro, transformaram-se, após a II Guerra, em catch-all 
parties. Sendo altos os custos das derrotas eleitorais, para chegar ao governo precisam captar 
votos onde for possível e, portanto não podem ser partidos de uma só classe (Kirchheimer, 
1996). 
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Vale observar, de passagem, que Scott Mainwaring, como outros 
autores, entende que “sistemas presidencialistas são em geral desfavoráveis 
para a criação de coalizões [partidárias] estáveis” (Mainwaring, 1993, p. 
49). A “ausência de disciplina partidária, característica saliente dos 
principais partidos, de 1985 para cá”, teria “contribuído para o 
enfraquecimento dos partidos” (idem, p. 64).3 

Na realidade, a visão negativa do sistema partidário é predominante 
entre os brasilianistas. Barry Ames, outro pesquisador norte-americano que 
tem estudado o sistema político brasileiro, chega mesmo a considerar que 
“no plano nacional, os partidos brasileiros dificilmente poderiam ser 
considerados partidos políticos” (Ames, 2001, p. 269). Embora de modo 
mais atenuado e fundado em razões diferentes, vão na mesma direção às 
considerações de David Samuels sobre a política brasileira (Samuels, 1997) 
e também as de Frances Hagopian sobre a persistência das formas de 
política tradicional em Minas Gerais (Hagopian, 1996).4 

                                                 
3 Embora o autor norte-americano, nesse artigo, corretamente chame a atenção para muitos 
aspectos negativos do funcionamento do sistema político brasileiro, não parece bem 
resolvida a direção da relação de causa e efeito entre presidencialismo e fragilidade dos 
partidos. Em algumas passagens, são os partidos indisciplinados e a fragmentação partidária 
que impedem o presidente de governar; em outras, a relação causal vai na direção inversa. 
Alguns exemplos: “O sistema presidencialista brasileiro se mostrou inimigo do 
fortalecimento dos partidos porque os presidentes se veem obrigados a depreciar o 
Congresso e os partidos” (Mainwaring, 1993, p. 64). Em outras passagens, os principais 
responsáveis pelo mau funcionamento do sistema político brasileiro são os próprios partidos: 
“Os partidos brasileiros, nos dois períodos democráticos [anterior e posterior ao golpe militar 
de 641, foram indisciplinados e incapazes de oferecer uma base de sustentação estável para 
os presidentes] (Mainwaring & Perez, 1998, p. 36)”. A partir daí, sendo presidencialismo e 
partidos igualmente culpados, e o parlamentarismo não podendo funcionar adequadamente, 
as perspectivas para a continuidade da democracia brasileira não parecem nada boas: “No 
Brasil, devido à indisciplina dos partidos e à extrema fragmentação partidária, um governo 
parlamentarista enfrentaria obstáculos desanimadores” (idem, p. 70). “Se permanecem 
dúvidas acerca da viabilidade do sistema parlamentarista no Brasil, a combinação de 
presidencialismo, partidos frouxos e um sistema partidário fragmentado mostra-se cada vez 
mais impraticável” (idem, p. 71). Entretanto, convém assinalar que, mais recentemente, 
Mainwaring – citando os dados do estudo de Figueiredo e Limongi sobre as votações na 
Câmara dos Deputados – reconhece o aumento da disciplina partidária após o fim da 
Constituinte. 
4 O estudo de Frances Hagopian (1996) sobre a persistência de clãs políticos, das 
modalidades tradicionais e modernas de clientelismo e de novas formas de autoritarismo, 



19 
 

Apesar de acrescentarem novos enfoques metodológicos e de 
destacarem aspectos importantes da nossa política, os pesquisadores norte-
americanos não têm o monopólio dos diagnósticos negativos e prognósticos 
pessimistas sobre o sistema político brasileiro e os riscos que partidos 
fracos e pouco representativos ofereceriam para a estabilidade democrática. 
Muitas vezes reproduzem juízos já difundidos por cientistas políticos 
brasileiros, jornalistas, membros da própria classe política e eleitores.5 

A avaliação de Mainwaring retoma, na verdade, uma ideia já 
expressada por Bolívar Lamounier e Rachel Meneguello em meados da 
década de 1980: “Em perspectiva comparada, o Brasil é um caso notório de 
subdesenvolvimento partidário. Se partirmos do pressuposto de que partidos 
fortes e bem enraizados na sociedade são indispensáveis à consolidação 
democrática, nossa discussão deve centrar-se desde o início nessa longa 
história de descontinuidade e debilidade” (Lamounier & Meneguello, 1986, 
p. 9).6 

Entre as novas democracias latino-americanas — escreveu por sua 
vez Maria D’Alva Gil Kinzo, outra conceituada analista do sistema 
partidário brasileiro — o Brasil é o caso mais problemático da experiência 
partidária. Aqui ainda não assistimos à emergência de um sistema partidário 
de perfil definido e duradouro. O presente quadro partidário caracteriza-se 
por sua mutabilidade, fragilidade e fragmentação [Kinzo, 1993, p. 95]. 

                                                                                                                 
está limitado a Minas Gerais, mas muitas de suas observações podem ser estendidas para a 
política brasileira. 
5 Observa Paulo Sérgio Peres, na mais ampla avaliação da bibliografia sobre as 
interpretações críticas do sistema partidário brasileiro que conhecemos, que “as 
desconfianças quanto à efetividade da democracia e de suas instituições representativas no 
Brasil não surgiram de repente [...] e muitas das análises e propostas de reforma política 
reivindicadas atualmente possuem raízes bem mais antigas” (Feres, 2000, p. 19). 
6 Salienta Paulo Sérgio Feres que “Mainwaring nada mais faz do que sintetizar a análise 
huntingsartoriana de Lamounier e Meneguello (1986, p. 9) que já haviam salientado que a 
‘complexidade da sociedade brasileira, a razoável modernidade do aparelho de Estado, para 
não falar no dinamismo da economia, tudo isso forma um contraste intolerável com o 
evidente subdesenvolvimento das instituições de intermediação política’. Dessa maneira, não 
Mainwaring (1992), mas Lamounier e Meneguello (ibidem) que merecem crédito pela 
conclusão de que ‘[...] o Brasil é um caso notório de subdesenvolvimento partidário – (Peres, 
p. 89). 
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Na mesma direção, Olavo Brasil de Lima Jr. entendia, em começos 
da década de 1990, que os resultados de suas pesquisas levavam a “um 
quadro bastante sombrio” da natureza da representação parlamentar e que 
dificilmente se poderia dizer que nós estaríamos diante de um “sistema 
parlamentar estável” (Lima Jr., 1993a, p. 101). A instabilidade do quadro 
institucional envolveria todo o sistema político: “Não há dúvida [...] de que 
o quadro institucional brasileiro é de grande instabilidade, aí incluído o 
sistema partidário” (Lima Jr., 1993b, p. 62). O autor diagnosticava, 
pessimisticamente, que o estado dos partidos políticos seria 
“particularmente alarmante” e que a representação política brasileira estava 
“passando por grave crise, cujo desenlace é inteiramente imprevisível”, 
estando a “representatividade do Congresso consideravelmente abalada” 
(Lima Jr., 1993b, p. 26). Obviamente, Lima Jr. não cometeria a ingenuidade 
de atribuir todos os males do sistema político brasileiro aos partidos, mas, 
como as citações acima indicam, parte importante das deficiências da 
representação democrática no País viria do nosso sistema partidário (além, 
obviamente, das características específicas do sistema eleitoral). 

Alguns indicadores 

Mais didática e sinteticamente, os aspectos negativos que, de modo 
geral, são ressaltados pela ala mais crítica referem-se: 

1) Ao excessivo número de partidos, ou seja, à alta fragmentação 
partidária que começara com a Constituinte.7 Entre 1982 e 1994, o número 
de partidos que concorreu em alguma eleição chegou a 68. Mas o número 
de partidos legais foi diminuindo. No final de 1995, apenas 23 haviam 
obtido o registro definitivo (Nicolau, 1996, pp. 14-17). 

Entre 1980 e 1994, o número de partidos que concorreu em alguma 
eleição chegou a sessenta. 

                                                 
7 De fato, a fracionalização partidária e a marcha para o multipartidarismo iniciaram-se já na 
ANC. Os resultados das eleições posteriores levaram ao aumento do número dos partidos 
que poderíamos chamar de “partidos de tamanho médio” (Rodrigues, 1995) e ao equilíbrio 
entre os blocos de direita, centro e esquerda (Fernandes, 1995). Mais diretamente, o declínio 
do PMDB, a criação do PSDB e a ascensão do PT contribuíram para o aumento do 
coeficiente de fragmentação. 
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2) À fragilidade dos partidos, expressa pela descontinuidade em sua 
existência, meras legendas criadas para atender a projetos pessoais, 
“partidos” que pouco tempo depois desapareceriam ou perderiam qualquer 
influência na política brasileira, se é que alguma vez tiveram alguma. 

3) Às sucessivas mudanças de partidos por parte dos políticos, 
aspecto que se vincula à falta de coesão, de disciplina e de fidelidade 
partidárias. De fato, as rápidas e constantes trocas de legendas mostram 
índices que impressionam. Entre 1983 e 1987, 31,3% dos deputados 
mudaram de partido; entre 1987 e 1991, 27,5%; entre 1991 e 1999, 26,9%. 
Entre 1983 e 1999, de um total de 2329 deputados federais, entre titulares e 
suplentes, 686 (29,4%), migraram para outras legendas (Melo, 2000, p. 
210). Jairo Nicolau, examinando a trajetória dos 513 deputados federais 
eleitos em 1994, verificou que 64,6% tinham trocado de partido pelo menos 
uma vez (Nicolau, 1996, p. 65). Entre janeiro de 1991 e abril de 1993, 
Carlos Alberto Novaes encontrou 174 trocas de partido (Novaes, 1994, p. 
113). 

4) À falta de consistência ideológico-programática, fato que 
possibilitaria coligações eleitorais (notadamente em âmbito municipal, mas 
também estadual e federal) as mais esdrúxulas, em princípio incompatíveis 
programaticamente, agregando partidos que em outros municípios ou 
Estados são adversários. Nesse ponto, seriam paradigmáticos os casos de 
partidos que competem entre si nos Estados, mas que apoiam, no plano 
federal, um mesmo candidato a presidente. 

5) À patronagem, ao clientelismo e ao patrimonialismo, que seriam, 
de acordo com Scott Mainwaring (Mainwaring, 1999), os traços mais 
salientes do sistema partidário e eleitoral brasileiro e teriam sobrevivido, 
com extensão variada segundo a região, à abertura democrática e às 
transformações mais recentes da sociedade. 

6) Ao individualismo dos políticos, característica que levaria à 
competição intrapartidária, à predominância das estratégias pessoais sobre 
as coletivas, à ocultação, quando de campanhas eleitorais, dos programas e, 
às vezes, das legendas dos partidos, de acordo com os interesses pessoais 
dos candidatos. 

7) À indisciplina partidária, outra marca dos partidos brasileiros, 
ponto muito difundido na opinião pública e salientado em muitos trabalhos 
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acadêmicos. A tese poupa apenas os partidos de esquerda, os únicos que 
seriam dotados de alguma consistência organizatória, programática, coesão 
e disciplina. 

Um dos resultados desse “subdesenvolvimento político” seria a 
profunda instabilidade do nosso sistema partidário, sua incapacidade de 
representar interesses sociais e, basicamente, de servir de canal de 
intermediação entre o poder público e a sociedade. No limite, seu mau 
funcionamento constituiria um fator de risco para a continuidade e a 
consolidação do processo democrático no País. 

Repensando algumas teses... 

Mas apesar de as análises anteriores apontarem para muitos aspectos 
que, inegavelmente, revelam coeficientes baixos de representatividade, de 
estrutura organizatória e de coerência ideológica dos partidos brasileiros, 
um conjunto de pesquisas mais recente começou a questionar os 
julgamentos mais negativos e pessimistas, mostrando um outro lado do 
funcionamento do nosso sistema partidário. Esses estudos encontraram 
partidos com perfis ideológicos mais nítidos e diferenciados, com 
patamares mais altos de disciplina e de fidelidade partidárias, capazes 
paradoxalmente de coexistir com altas taxas de migração e fragmentação 
partidária, corrupção e individualismo de uma parcela ponderável dos 
políticos. No final, as novas pesquisas permitem indagar se os partidos 
brasileiros seriam efetivamente a geleia geral, inorgânica, amorfa, 
incompetente e corrupta, como crê a opinião pública e uma parcela dos 
cientistas políticos. 

Com respeito à atuação dos partidos na Assembleia Nacional 
Constituinte, por exemplo, o estudo de Ricardo Corrêa Coelho — utilizando 
uma metodologia diferente da de Mainwaring e Lifian e de outros 
brasilianistas8 — chegou a outros resultados sobre a auto-identificação 

                                                 
8 As críticas de Ricardo Corrêa dirigem-se não apenas ao estudo de Mainwaring e Lifian, 
mas também aos de Samuels (1996) e Ames e Power (1990). Mas não seria possível 
reproduzir aqui as divergências metodológicas entre Ricardo Corrêa Coelho e os 
brasilianistas. O estudo das votações no Legislativo tem mais problemas do que pode parecer 
para os leigos. Para os fins de nossa pesquisa, a discussão sobre esse ponto não é necessária. 
Queremos apenas apontar a inexistência de consenso. 
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ideológica dos deputados, a disciplina partidária e outros indicadores de 
consistência e fidelidade partidárias. A partir desses dados, Ricardo Coelho 
conclui que os partidos políticos representados na ANC, longe de terem 
sido “organizações artificiais e amorfas, incapazes de representar interesses 
sociais e de controlar a ação de suas bancadas, foram os seus atores 

decisivos” (Coelho, 1999, p. 254). Apesar da ação dos diferentes lobbies, 
grupos de interesses e facções suprapartidárias (como o surgimento do 
Centrão em fins de 1987), o pesquisador, com base na análise das votações 
mais importantes e de todo o desenvolvimento dos trabalhos constituintes, 
entende que o “controle das decisões continuou [...] estritamente partidário 
e orientado pelo PMDB” (Coelho, 1999, p. 254). 

Mas talvez a Constituinte, ao contrário do que entendem Scott 
Mainwaring e Aníbal Pérez Liñan (1998, p.107), não tenha sido “uma boa 
oportunidade para um estudo mais detalhado sobre a disciplina partidária 
numa legislatura do Terceiro Mundo”. A Constituinte iniciou-se numa 
conjuntura muito especial que marcou o retorno do País a uma nova fase de 
sua vida política. Tratava-se de um momento de adaptação dos grupos de 
interesses, das correntes políticas e das várias elites a um novo contexto 
institucional em que o grau de incerteza, para os partidos e para os políticos, 
havia se elevado em virtude de uma competição mais livre e mais dura pelo 
voto de um eleitorado profundamente renovado pelo seu fantástico 
crescimento num curto espaço de tempo.9 

O novo contexto institucional abriu às várias facções da classe 
política — agora livres da canga militar e com menos barreiras para a 
colonização do Estado — estratégias e alianças eleitorais que propiciavam 
ou estimulavam novas formações partidárias necessárias para a ocupação e 
repartição de um aparelho estatal imenso que oferecia milhares de postos na 
administração pública direta ou indireta, nas empresas estatais e nos 
legislativos federal, estaduais e municipais. A ANC foi um momento 
especial, não só de reorganização partidária como de renovação das elites 
políticas brasileiras. Para veteranos e novatos, a ascensão, permanência ou 

                                                 
9 Na última eleição direta antes do movimento militar de 1964, a de outubro de 1960 para a 
Presidência da República, o número de eleitores registrado foi de 15,5 milhões e o de 
votantes, 12,6 milhões. Na primeira eleição direta para a Presidência da República, a de 15 
de novembro de 1989 (1º turno), que elegeu Collor, esses números foram, respectivamente, 
82 milhões e 72,3 milhões. 
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entrada na classe política em reestruturação (quase 60% de seus membros 
na ANC estavam no primeiro mandato) levavam a mudanças de legendas e 
elevavam os coeficientes de indisciplina em organizações partidárias ainda 
em formação ou ainda não consolidadas, pouco preparadas para atuar na 
nova ordem democrática. 

A ANC era soberana em suas deliberações. Essa condição sugeria a 
crença de que os dispositivos legais inseridos na nova Carta teriam o 
condão de modelar o futuro do País. Se, de fato, da ANC sairia um “Novo 
Brasil” é algo que se pode duvidar. Mas o que não é de se duvidar é que ela 
iria fixar algumas das mais importantes regras do jogo político, de acordo 
com a visão e com os interesses próprios de cada facção que acreditava 
estar plantando as sementes para sua futura hegemonia. Interesses 
corporativos, econômicos, setoriais e regionais de toda espécie ficaram mais 
acesos do que nunca a fim de tentar garantir (e cristalizar ad infinitum) na 
nova Constituição benefícios coletivos e seletivos materiais assim como 
disposições políticas que acreditavam lhes ser vantajosos na disputa pelo 
poder. 

Assim, muito mais do que tenderia a acontecer se já existisse um 
desenho institucional anterior cujos componentes básicos fossem 
preservados, o caráter fundacional da Constituinte favoreceu acordos e 
alianças que, embora não totalmente aleatórias diante das diferenciações 
ideológicas e de classe, aproximavam e separavam os parlamentares nas 
votações sobre questões específicas que tendiam a passar por cima dos 
partidos, aumentando assim as taxas de indisciplina partidária. 

Como assinala Stéphane Monclaire, um dos principais estudiosos da 
ANC: 

Numerosos constituintes buscaram o apoio ou tentaram formar 
coteries fundadas no pertencimento a uma mesma região, a uma 
mesma profissão, a uma mesma religião ou aos mesmos interesses 
econômicos. Desse modo, na ANC, apareceram e desapareceram ao 
longo dos debates, impuseram-se e dividiram-se ao sabor das 
reuniões, uma dezena de associações (no sentido weberiano do 
termo), tais como o NoNeCo, agrupando 292 constituintes dos 
Estados do Norte, do Nordeste ou do Centro-Oeste; o Grupo dos 
Evangélicos, instrumento dos deputados protestantes; o Centro 
Democrático; o Grupo dos 32; o Centrinho, aliás Grupo da Razão, ou 
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ainda Grupo do Consenso, ativado por constituintes, amiúde muito 
minoritários em seus partidos de origem, ou por vezes 
marginalizados em um desses grupos; e sobretudo o Centrão [...] 
[Monclaire, 1991, p. 79].10 

Entretanto, mesmo não sendo a ANC o momento mais adequado para 
aquilatar a fidelidade e a disciplina partidárias, em nossa pesquisa sobre os 
partidos, a ideologia e a distribuição da composição socio-ocupacional na 
ANC, pudemos constatar que os partidos efetivos (efetivos, relevantes ou 
significativos, como se queira) possuíam o que então denominamos “núcleo 
dominante”, ou seja, uma categoria socioprofissional majoritária que 
formava a espinha dorsal de cada legenda e lhe dava a tonalidade ideológica 
e a orientação político-programática (Rodrigues, 1987, p. 87). 

Claramente, os que se definiam mais à esquerda eram os mais 
favoráveis ao intervencionismo econômico, à reforma agrária e mais hostis 
ao capital estrangeiro, enquanto os que se definiam mais à direita tinham 
posições inversas. Além disso, a proporção de deputados que se 
autoclassificaram como de direita moderada e de centro aumentava entre o 
grupo dos empresários enquanto, inversamente, entre os parlamentares de 
profissões intelectuais, manuais e de nível médio, crescia a proporção dos 
que se declaravam de esquerda. Havia, pois, não somente certa consistência 
ideológica a diferenciar os partidos como também correspondência entre a 
composição social das bancadas e suas preferências políticas e 
programáticas.11 

Outros achados contra a tese da “geleia geral” vão na mesma direção. 
Paradoxalmente, Maria D’ Alva Gil Kinzo que endossa a visão geral 
pessimista do sistema partidário brasileiro, ao analisar a posição dos 

                                                 
10 Monclaire, que estudou detalhadamente o jogo político interno na Constituinte, salienta as 
consequências do acúmulo de mandatos (constituinte/parlamentar) nos resultados das 
votações, o peso da intervenção do Executivo — do Presidente Sarney, mais concretamente 
—, a força dos numerosos lobbies e de outros interesses, abertos ou ocultos, de cuja atuação 
resultou a Constituição de 1988. Cf. também Monclaire (1992) e especialmente Monclaire 
8c. Barros Filho (1988). 
11 Para fins de análise da composição socio-ocupacional da Constituinte, agregamos as 
diferentes profissões/ocupações em quatro grupos principais: 1) as profissões intelectuais 
(advogados, engenheiros, médicos, professores etc.); 2) empresários urbanos, rurais ou de 
atividades mistas; 3) servidores públicos e tecnocratas do Estado da administração pública 
direta e indireta etc.; e 4) profissões manuais e técnicas de nível médio. 
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partidos na Constituinte em 33 votações importantes, encontrou perfis 
partidários muito definidos que se aproximavam bastante dos que achamos 
em nossa pesquisa. A autora conclui que “clivagens ideológicas 
substanciais se manifestaram entre os partidos” (Kinzo, 1993, p. 77). O 
apoio à redução da intervenção do Estado decresce, nota Kinzo, à medida 
que se passa do PFL ao PDS, deste para o PMDB, PSDB, PDT e PT. Os 
dois partidos considerados mais à esquerda (PT e PDT) são os mais 
nacionalistas e os mais estatizantes. Mais importante ainda: as posições dos 
partidos nos Estados seriam notavelmente semelhantes à dos partidos no 
Congresso (quer dizer, no plano federal). Além disso, comparando as 
diferenças partidárias entre as regiões, Kinzo considera que as “variações 
regionais não são marcantes a ponto de anularem os traços gerais que 
delineiam perfis distintos entre os principais partidos” (Kinzo, 1993, p. 82). 
No final, os dados da pesquisa de Maria D’Alva Gil Kinzo indicaram 
consistência ideológica dos partidos em âmbito nacional e coerência com as 
posições assumidas por eles nos Estados. 

Também Rachel Meneguello, em estudo que efetuou posteriormente 
sobre as relações entre o Executivo federal e os partidos políticos no 
período entre 1984 e 1997, emite uma opinião mais positiva sobre o sistema 
partidário brasileiro. Com base em dados de sua pesquisa, Rachel 
Meneguello, de algum modo, revê sua avaliação pessimista anterior ao 
concluir que “a lógica subjacente à definição das bases governamentais é 
uma lógica partidário-parlamentar” e que “a natureza partidária das equipes 
de governo mostra que os partidos são agentes centrais do funcionamento 
dos governos no período” (Meneguello, 1998, p. 150).12 

Outro estudo que sugere mudança de posição é o de Scott 
Mainwaring, Rachel Meneguello e Timothy Power sobre os partidos 
conservadores brasileiros. Desse trabalho estão ausentes as avaliações 
negativas anteriores sobre os partidos brasileiros. Apesar de assinalarem 
que os deputados conservadores, comparativamente, trocam mais 
frequentemente de legenda e são mais dependentes do clientelismo “como 
mecanismo de sustentação das carreiras políticas” (Mainwaring, 
Meneguello & Power, 2000, p. 93), os autores observaram uma clara 
diferenciação programática dos partidos conservadores. O fato possibilitaria 
                                                 
12 Rachel Meneguello examinou a composição dos ministérios nos governos de Tancredo 
Neves, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.  
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sua classificação em termos ideológicos, podendo os partidos ser 
diferenciados “com base em suas posições programáticas”, o que permite 
também “uma localização clara [dos partidos] na escala esquerda-direita. 
“A imagem, antes prevalecente, de partidos não programáticos, com apenas 
pequenas diferenças entre si, é enganosa [...]” (Ibidem, p. 42). 

Mais significativamente ainda, os autores consideram que as posições 
dos partidos no Congresso Nacional (1990 e 1997) “na escala esquerda-
direita, emergem de forma notavelmente consistente” (Mainwaring, 
Meneguello 8z. Power, 2000, p. 42). 

Outro pesquisador, André Singer, num trabalho polêmico sobre as 
disposições políticas do eleitorado, vai um pouco mais longe. Segundo o 
autor, o perfil ideológico dos partidos seria detectado por parte importante 
do eleitorado. Singer entende que, apesar de cerca de 60% dos eleitores não 
saberem a distinção entre direita e esquerda, a identificação ideológica 
influencia o voto e é particularmente importante para 44% do eleitorado. 
Mais ainda: pelo menos uma parcela do eleitorado (mais o de esquerda do 
que o de direita) seria sensível às “traições” partidárias e capaz de punir 
trânsfugas (Singer, 1999). 

... E reavaliando alguns indicadores 

Na onda do “movimento revisionista”, contribuição importante tem 
sido o exame de alguns indicadores do grau da consistência dos partidos. 
Vejamos alguns dos principais. 

A lógica ideológica das coligações partidárias — Um aspecto do 
sistema partidário brasileiro que geralmente tem servido de base para sua 
avaliação negativa são as coligações partidárias. Permitidas pela legislação, 
mesmo em eleições proporcionais, elas são frequentes. Muitas vezes unem 
legendas ideológica e programaticamente discrepantes. Para a opinião 
pública, as coalizões nas eleições proporcionais seriam mais uma evidência 
da inconsistência programática dos partidos brasileiros. De fato, para citar 
apenas dois casos: nas eleições de 1990, o PMDB teve 59% e o PSDB 62% 
de seus parlamentares eleitos em coligações. Nessa eleição, cerca de 80% 
dos deputados eleitos o foram por meio de coligações de seus partidos 
(Novaes, 1994, p. 111). 
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Contudo, as coligações não são tão aleatórias como habitualmente se 
tende a crer, o que diminui seu significado como indicador da 
inconsistência programática dos partidos. Na grande maioria das vezes, as 
coligações se fazem entre partidos com alguma afinidade ideológica: 
partidos de direita entre si, partidos de direita com partidos de centro-
direita, partidos de esquerda entre si e partidos de esquerda com partidos de 
centro-esquerda. Embora haja coligações inconsistentes, a maioria obedece 
à lógica da afinidade ideológica (Novaes, 1994, p. 113). 

Posteriormente, e na mesma direção, Rogério Schmitt, no seu estudo 
sobre coligações partidárias nas eleições para a CD (período de 1986 a 
1994), mostrou que as coligações consistentes (que se realizam no interior 
do mesmo bloco ideológico) corresponderam a 65,9% do total e as 
inconsistentes (esquerda com a direita) chegaram somente a 15,5% do total 
(Schmitt, 1998, p. 107). A conclusão do autor é de que, aceitando-se as 
coligações mais ou menos consistentes (partidos do centro com partidos de 
direita e esquerda), “quase nove em cada dez alianças se deram entre 
partidos situados em posições idênticas ou contíguas do espectro 
ideológico” (idem, ibidem). 

As migrações partidárias — Outro ponto de crítica aos partidos e 
políticos brasileiros, como vimos, diz respeito às mudanças de legendas, 
consideradas excessivas e reveladoras de falta de programas e de ausência 
de compromisso ideológico dos Míticos e também dos partidos que 
acolhem calorosamente os trânsfugas, Mas aceitando o pressuposto, quase 
de senso comum, de que o rompimento da imposição autoritária do 
bipartidarismo, o retorno ao regime democrático e ao jogo do mercado 
eleitoral dificilmente poderiam deixar de provocar uma reacomodação 
partidária da classe política, os indicadores de trocas de legendas devem ser 
interpretados a partir de uma sequencia temporal, considerando 
especialmente os mesmos contextos institucionais. No caso, a evolução do 
fenômeno deveria ser medida dentro da situação de continuidade 
democrática, num período mais ou menos longo, incluindo pelo menos três 
eleições consecutivas.13 

                                                 
13 É difícil apontar o número de eleições a partir do qual a continuidade dos fenômenos, no 
interior de um nova ordem política, provoca um conjunto de pequenas alterações que 
indicam uma tendência que se desenha sem que haja alteração institucional, quero dizer, 
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Nesse sentido, são importantes os dados da pesquisa de Jairo Nicolau 
que abrangem uma série mais longa de migração partidária na CD (1980 a 
1994) e indicam a redução da taxa de troca de legenda. No período, 
segundo o autor, o fato relevante a destacar foi “a tendência à diminuição 
constante do índice [de migrações], a partir de 1985; ou seja, o impacto das 
trocas de legenda sobre a composição das bancadas é cada vez menor” 
(Nicolau, 1996, p. 69). De modo mais preciso, decaiu de 16,7 trocas para 
5,4, em 1994.14 

Mas, mesmo que aceitemos que as taxas de migração partidária no 
Brasil sejam muito elevadas, há outras indicações que atenuam seu papel 
como elemento comprobatório da inconsistência programática dos nossos 
partidos. Ocorre que as trocas de legenda não são inteiramente aleatórias e 
são influenciadas por variáveis de tipo ideológico-programático que 
diferem de partido para partido. 

Por exemplo: Rogério Schmitt, no seu estudo sobre as mudanças de 
legenda na CD da 49a Legislatura (1991 — 1995), mostrou que “a migração 
partidária não é um fenômeno majoritário entre a classe política, e mesmo 
entre os que a praticam, é predominantemente realizada dentro dos mesmos 
blocos ideológicos” (Schmitt, 1999, p. 131). 

Nesse aspecto, os resultados da pesquisa sobre essa legislatura vão na 
mesma direção dos de Carlos Alberto Novaes relativos à Legislatura 
anterior, eleita em 1990. Segundo Novaes, os alinhamentos majoritários na 
CD correspondem aos cortes clássicos entre esquerda e direita. Repetem “o 
desenho ideológico das coligações eleitorais ideológicas” ainda que 
alinhamentos ideológicos não signifiquem organicidade partidária “ou 

                                                                                                                 
obedecendo às mesmas regras do jogo. Indagando-se por quantas legislaturas o tipo de 
estruturação partidária que classifica de “predominante” deve manter essa condição, Sartori 
sugere que “três maiorias absolutas consecutivas podem ser indicação suficiente, desde que o 
eleitorado pareça estabilizado” (Sartori, 1982, p. 228, grifos nossos). Talvez o número de 
três renovações de legislaturas pudesse ser tomado também como um período mínimo capaz 
de possibilitar uma melhor avaliação dos fenômenos de volatilidade eleitoral e partidária. 
14 Muitos fatores influenciam as trocas de legendas, tais como mudanças institucionais, 
criação de novos partidos, transformações socioeconômicas, novas leis eleitorais etc. Para o 
período estudado, Jairo Nicolau apresenta três motivos principais para explicar a troca de 
legendas entre 1985 e 1994: conflitos de natureza ideológico-pragmática no partido de 
origem; conflito de natureza pessoal no interior do partido de origem e maximização das 
oportunidades eleitorais (Nicolau, 1996, p. 70). 
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mesmo fidelidade partidária e prática legislativa colegiada”. “As estruturas 
partidárias são frágeis, mas as afinidades ideológicas conformam campos 
estáveis” (Novaes , 1994, pp. 114 e 113). 

Pode-se também questionar a dimensão dos efeitos negativos das 
trocas de legendas sobre a organização e o funcionamento dos partidos, 
especialmente quando medida pela disciplina das bancadas no Congresso. 
Carlos Ranulfo de Melo, em sua pesquisa sobre as migrações partidárias, 
mostrou que os partidos podem mostrar-se disciplinados em plenário e, ao 
mesmo tempo, ter altas taxas de migração. De acordo com Melo, a 
explicação residiria na estrutura de punições e recompensas existentes no 
Legislativo. A troca de partidos seria uma forma de comportamento 
racional buscada pelos parlamentares para aumentar suas oportunidades de 
êxito na carreira política. Melo enfatiza a distinção entre coesão partidária e 
disciplina no parlamento. Os partidos poderiam ser disciplinados em 
plenário, mas fracamente coesos, sendo a baixa coesão indicada pela 
elevada rotatividade dos deputados entre as legendas (Melo, 1999 e 2000). 
Por isso, embora admitindo a fraca disciplina partidária em plenário, o 
pesquisador entende que essa variável não poderia ser transformada num 
“atributo por excelência para um diagnóstico sobre os partidos brasileiros” 
(Melo, 2000, p. 223). 

A organização partidária — A visão de senso comum sobre os 
partidos brasileiros é de que, excetuando-se os partidos de esquerda, os 
demais não passariam de legendas despidas de qualquer estrutura 
organizatória. Contudo, há um achado intrigante que indica a necessidade 
de verificar com mais rigor quão desestruturados são os partidos brasileiros. 
O cientista político Barry Ames, ao estudar organização partidária local nas 
eleições presidenciais de 1989, afirma que “apesar da curta história dos 
partidos brasileiros, de suas frágeis estruturas organizatórias e da falta de 
coesão ideológica (pelo menos quando comparadas com partidos europeus), 
os eleitores manifestaram certos apegos habituais a um determinado partido 
ou a uma orientação ideológica geral” (Ames, 1994, p. 16). 

A partir da análise da distribuição dos votos dos candidatos à 
Presidência, o pesquisador norte-americano conclui que seu estudo mostra a 
importância da organização partidária local sobre os resultados eleitorais: 
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A análise sugere que o apoio e a mobilização dos partidos foram 
efetivamente valiosos, tendo exercido um grande impacto sobre o 
destino das principais candidaturas [...] Embora Collor de Mello 
pudesse ter saído vitorioso, o “fenômeno Collor” foi, com toda 
certeza, uma exceção. Em uma eleição normal, a organização local 
teria sido decisiva, ou seja, a impressão de que os partidos estavam 
mortos não passa de um exagero [idem, p.9].15 

A disciplina partidária — No sentido de favorecer uma reavaliação 
dos partidos brasileiros, os trabalhos de Argelina Cheibub Figueiredo e de 
Fernando Limongi provavelmente foram os que tiveram maior impacto ao 
oferecer novos dados para a reflexão sobre a coesão, a disciplina e a 
coerência ideológica dos partidos no Legislativo Federal. Os autores 
examinaram como os membros das várias bancadas votaram num período 
posterior à Constituinte (1989-1998). A partir do estudo de várias votações 
importantes, Cheibub e Limongi concluem — de modo surpreendente para 
as concepções tradicionais sobre os partidos brasileiros — que os partidos, 
na CD (períodos de 1989-1993 e 1989-1998), mostraram forte coesão e um 
posicionamento programático consistente (Figueiredo & Limongi, 1995 e 
1999). 

Os partidos, de acordo com os autores, podem ser dispostos num 
contínuo ideológico em que as “coalizões contíguas”, notadas também por 
outros pesquisadores, são a regra. Comparando o encaminhamento dos 
líderes com os votos das bancadas, Fernando Limongi e Argelina 
Figueiredo verificaram que a coesão e a disciplina dos partidos no período 
haviam sido elevadas. Três blocos ideológicos foram caracterizados pelos 
autores: a direita (PDS, PFL e PTB), o centro (PMDB e PSDB) e a 
esquerda (PDT e PT). Em geral, os partidos do mesmo bloco ideológico 
votaram de maneira similar. 

É certo que havia diferenças no tocante à disciplina interna das 
bancadas. Os deputados dos partidos de esquerda eram os mais obedientes 
às decisões da maioria da bancada, mais propensos a acompanhar as 
decisões das suas lideranças. No caso do PT, observam Limongi e 

                                                 
15 Obviamente, Ames sabe que os candidatos que contavam com as mais fortes organizações 
partidárias não conseguiram passar para o segundo turno. Entende, porém, que “seus 
respectivos desempenhos teriam sido ainda mais fracos sem o apoio das mesmas” (Ames, 
1994, p. 30). 
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Figueiredo, a unanimidade de voto tendia a ser a regra. Mas também os 
partidos de direita mostraram coesão, especialmente quando os três partidos 
que formavam o grupo votavam da mesma maneira. Em 109 desses casos, 
entre 1989 e 1993, a coesão média do PDS chegou a 87,9%, a do PFL, a 
89,3% e a do PTB, a 78,1%. No entanto, quando a direita se dividia, a 
coesão interna dos partidos tendia também a declinar. No total, 89% do 
plenário votou de modo disciplinado. “Os partidos — afirmam os autores 
— apresentaram considerável coesão média no período como um todo [...] 
O quadro que emerge da análise revela um padrão de coalizões partidárias 
que é coerente com a disposição dos partidos num continuum ideológico. 
Podemos falar tranquilamente em partidos de direita, de centro e de 
esquerda” (Figueiredo & Limongi, 1999, p. 75). 

Em outras pesquisas sobre a disciplina partidária na CD, Argelina 
Cheibub Figueiredo e Fernando Limongi calcularam em 0,894 a 
probabilidade de que um parlamentar qualquer votasse com a liderança de 
seu partido, “taxa suficiente — no dizer dos pesquisadores — para predizer, 
com acerto, 93,7% das votações nominais”. Mas as probabilidades do voto 
disciplinado variam com os partidos: para o PT e o PFL, os mais 
disciplinados, as taxas seriam de 0,973 e 0,901; para o PMDB e o PTB, os 
mais indisciplinados, seriam de 0,857 (Limongi & Figueiredo, 1998, pp. 83 
e 90).16 

Índices elevados de disciplina no Legislativo foram também 
encontrados por Maria Herminia Tavares de Almeida e Maurício Moya em 
pesquisa que investigava a opinião dos congressistas sobre as áreas em que 
entendiam ser necessária a atuação empresarial em contraposição à do 

                                                 
16 É possível ver uma relação entre as variações nos índices de disciplina partidária dos 
vários partidos (avaliados pelas votações no plenário da CD) e o grau de homogeneidade da 
composição sócio-ocupacional das bancadas. PFL c PPB, numa ponta, e PT, na outra, são 
socialmente muito diferentes quanto às suas bancadas: entre os dois primeiros, os 
empresários e deputados de maior patrimônio são majoritários, enquanto no PT predominam 
os professores, profissionais liberais e sindicalistas de baixo patrimônio. Mas são, 
comparativamente, menos divididos internamente do que o PMDB e o PSDB. A hipótese 
surgida no decorrer de nossa pesquisa (mas que não será testada) é de que, ceteris paribus, 
os partidos internamente mais coesos socialmente (no caso os partidos de direita e de 
esquerda) são mais disciplinados do que os de centro, menos coesos do ponto de vista de sua 
composição social. A identificação ideológica, que resulta em maior disciplina partidária, 
viria da menor diversidade social das bancadas. 
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Estado. Novamente, a distribuição por partido mostrou uma significativa 
diferença entre congressistas dos vários partidos ao longo do clássico 
gradiente direita-centro-esquerda: os parlamentares dos partidos mais à 
esquerda inclinando-se por mais intervencionismo e, os mais à direita, por 
menos (Almeida & Moya, 1997), tendência encontrada há alguns anos 
também por Rodrigues (1987) e Kinzo (1993). 

Mais recentemente, Jairo Nicolau tratou também do tema da 
disciplina partidária na 50a Legislatura da Câmara dos Deputados (1º de 
fevereiro de 1995 a 31 de janeiro de 1999) durante o primeiro governo de 
Fernando Henrique Cardoso. Medindo o fenômeno pela obediência dos 
parlamentares à indicação dos líderes das bancadas quando das votações em 
plenário, o autor encontrou índices altos de disciplina partidária. Tal como 
Fernando Limongi e Argelina Figueiredo haviam observado na sua 
pesquisa, os índices variaram segundo os partidos e as matérias em votação, 
mas, na maioria dos casos, foram elevados. Jairo Nicolau distinguiu três 
blocos de partidos definidos segundo os coeficientes de disciplina: 1) 
partidos com valores próximos de 100%: PC do B e PT; 2) partidos cujas 
taxas variaram em torno de 90%: PFL, PDT, PSDB, PSB e PTB; e 3) 
partidos com taxas mais baixas, em torno de 80%: PPR/PPB, PMDB e PL 
(Nicolau, 2000, p.726). Esses resultados — se não são comprovantes de 
fidelidade partidária, de coerência ideológico-programática e de coesão, 
qualidades que se supõe existir nos países desenvolvidos — sugerem um 
mapa partidário menos desestruturado e instável, com um menor potencial 
de risco para a consolidação da democracia no País. 

Os resultados das investigações dos cientistas políticos citados há 
pouco permitem indagar quão “subdesenvolvido” seria o sistema partidário 
brasileiro. Uma pesquisa que possibilita uma avaliação comparativa dos 
partidos brasileiros com os de outros países encontra-se na obra de Paulo 
Sérgio Feres. O autor procurou verificar empiricamente e de modo mais 
amplo o grau de instabilidade do sistema político brasileiro por meio da 
mensuração de seus índices de volatilidade eleitoral e ideológica. A escolha 
do índice de volatilidade, utilizado para comparações entre países, permite 
localizar o País no mapa-múndi partidário, possibilitando juízos mais 
relativizados sobre nossos partidos. 

Os resultados dos cálculos de Peres indicam que, de facto, a taxa de 
volatilidade eleitoral média brasileira é elevada comparativamente às da 

34 
 

Europa, “embora não tão elevada a ponto de não podermos falar em 
qualquer tipo de estruturação estável [...]” (Peres, 2000, p. 140).17 Em 
comparação com a América Latina, estaria num nível intermediário. Mais 
ainda: Peres entende que o sistema partidário brasileiro apresentaria uma 
estabilidade média suficientemente elevada para “invalidar a afirmação de 
que seja totalmente inconsistente” (idem, p. 142). 

Mais importante ainda para a avaliação do caso brasileiro são os 
resultados da análise diacrônica. Elas indicam que o nosso sistema 
partidário estaria, cada vez mais, estruturando as preferências eleitorais 
(idem, p. 151). 

Os índices de volatilidade ideológica, que medem as variações das 
preferências do eleitorado entre blocos de partidos de direita, centro e 
esquerda constituem outro parâmetro importante de comparação entre o 
Brasil e vários países da Europa. Nesse aspecto, embora a volatilidade 
brasileira seja muito mais elevada do que as dos sistemas europeus e de sua 
média, os achados de Peres indicam decréscimo desse índice nesse curto 
período de vivência democrática, sendo a volatilidade ideológica brasileira, 
entre 1994 e 1998, menor do que a de qualquer país europeu (Peres, 2000, 
p. 159). O resultado geral da pesquisa de Paulo Sérgio Peres é de que a 
instabilidade sistêmica do sistema político brasileiro mostra uma dinâmica 
de declínio. 

Conjugando os dados sobre a volatilidade eleitoral com os de outras 
pesquisas — influência das organizações partidárias locais nos resultados 
eleitorais, trocas de legenda, tipos de coligações, disciplina das bancadas 
nas votações na CD, perfis ideológicos no Congresso e nas assembleias 

                                                 
17 Peres utilizou a fórmula desenvolvida por Mogens Pcdersen (1980, 1990), também 
utilizada, com alguma variação, por Stefano Bartolini e Peter Mair (Bartolini & Mair, 1990). 
A fórmula, bastante simples, serviu para introduzir um indicador quantitativo nas discussões 
sobre as hipóteses do desalinhamento partidário na Europa. Destinou- se, portanto, a testar a 
hipótese de desestruturação de sistemas estáveis. No caso brasileiro, nota Paulo Sérgio Peres, 
com razão, que a intenção foi medir possível estabilização de um sistema em formação. As 
fórmulas que permitem a construção de índices de volatilidade partidária e ideológica são 
conhecidas pelos cientistas políticos que trabalham sobre sistemas partidários e eleitorais. 
Para os leitores leigos, o conhecimento da fórmula não é necessário para acompanhar a 
argumentação do autor, razão pela qual abstemo-nos de reproduzi-la. O leitor interessado 
encontrará em Jairo Nicolau (1997) e em Peres (2000), entre muitos outros autores, uma 
descrição da fórmula. 
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legislativas etc. —, parece ser mais correto trabalhar com a hipótese de que 
o sistema partidário brasileiro está em processo de estruturação e não com a 
de que se trata de um sistema em desestruturação ou intrinsecamente 
incapaz de organização. 

Certamente, o ritmo de avanço partidário pode ser objeto de 
controvérsias e pode ser entendido como demasiadamente lento. Mas a 
direção das mudanças parece-nos indicar o fortalecimento dos partidos, 
tanto no que se refere à configuração de seu perfil ideológico, capacidade 
de expressar demandas da sociedade, como no que se refere à sua 
capacidade de dar sustentação partidária aos governos. 

É possível imaginar, nesse ponto, que os diagnósticos mais críticos 
sobre os partidos brasileiros — e mesmo alarmistas quanto ao futuro da 
democracia entre nós — decorressem, muitas vezes, do fato de analisar um 
sistema partidário ainda em formação depois dos longos anos de governos 
militares, de vigência de eleições apenas semicompetitivas típicas dos 
regimes autoritários (Nohlen, 1994).18 Não havia ainda decorrido um 
período mais longo de vivência democrática que fizesse com que a 
concorrência entre partidos favorecesse a eliminação do mercado eleitoral 
das legendas inexpressivas, sem maiores compromissos com correntes 
ideológicas, grupos de interesses e outras linhas de clivagem da sociedade.19 
Por isso, é possível que as opiniões então emitidas pela corrente mais crítica 
fossem hoje diferentes. 

Conclusão 

Os trechos dos trabalhos dos autores que citamos não transmitem a 
complexidade das suas análises e argumentos. Muita coisa importante de 
seus trabalhos foi deixada de lado. Nossa justificativa é de que nos 
concentramos nos pontos em que seus achados indicavam a necessidade de 
uma reavaliação dos juízos sobre os partidos brasileiros. Não houve a 
pretensão de um arrolamento amplo do que tem sido escrito nesses últimos 

                                                 
18 Dieter Nohlen associa eleições competitivas a sistemas democráticos; eleições 
semicompetitivas, a sistemas autoritários, e eleições não competitivas, a sistemas totalitários 
(Nohlen, 1994). 
19 Sobre a formação dos partidos no período de 1985-1994, cf. Jairo Nicolau (Nicolau, 
1996), especialmente capítulo I , “Partidos e Legislação Partidária no Brasil (1985-1994)”. 
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anos e muito menos de tomar partido (sem trocadilho) sobre a correção dos 
levantamentos, da metodologia, da interpretação dos dados coletados e das 
conclusões derivadas de levantamentos bem mais complexos e sofisticados 
do que poderiam sugerir as passagens que citamos. Interessou-nos apenas 
mostrar que algumas das opiniões (negativas) mais difundidas sobre o 
sistema partidário do País deveriam ser matizadas. 

Desse ponto de vista, acreditamos que os aspectos que destacamos 
cumpriram, pelo menos em parte, esse papel. Mas há um ponto que merece 
ser levantado: a maioria dos trabalhos referidos, tanto os que insistem mais 
duramente sobre a falta de consistência dos partidos quanto os que deles 
oferecem uma visão mais benigna, estão no campo do que se poderia 
denominar de abordagens de tipo institucional. As fontes sociais de 
recrutamento das lideranças dos partidos têm sido pouco estudadas. 

O presente estudo pretende acrescentar alguns elementos para a 
avaliação dos partidos brasileiros de uma perspectiva que se aproxima mais 
de uma sociologia política. Basicamente, para repetir o que foi anunciado 
inicialmente, o fulcro do trabalho é a composição socio-ocupacional das 
bancadas na legislatura eleita em 1998. Entendemos que o levantamento da 
composição ocupacional das bancadas indica diferenças significativas entre 
os partidos, singularizando-os e fazendo com que suas cúpulas representem 
interesses socioeconômicos diferenciados, relativamente compatíveis com 
as posições políticas assumidas pelos seus representantes na CD. 




