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capítulo 6

REDEMOCRATIZAÇÃO, ARRANJOS PARTIDÁRIOS E PACTOS 
POLÍTICOS: DESAFIOS À CONSTRUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES  
E DA CIDADANIA NO BRASIL1

Fábio Wanderley Reis

Eu começaria observando que há, em muito da discussão que se tem feito sobre a 
atualidade política do país, a propensão a um institucionalismo estreito, no qual 
a atenção para os aspectos “institucionais” da dinâmica política não é acompa-
nhada da devida atenção às conexões entre esses aspectos e a dinâmica socioeco-
nômica subjacente, como parte crucial da própria dinâmica política. Tende-se a 
omitir, assim, o fato de termos, latente ou de modo mais aberto, um substrato de 
conflito de interesses, em particular o chamado conflito distributivo, que ajuda 
decisivamente a conformar aquilo que se acha em jogo no processo institucional. 
No estudo da política como disciplina acadêmica, isso costuma expressar-se na 
contraposição entre uma ciência política com pretensões de autonomia e outra 
que se reconhece como fatal sociologia política.

Naturalmente, acha-se envolvido aí um problema em relação à ideia mesma de 
instituições. Tomada adequadamente, essa noção remete à articulação apropriada 
entre o que se passa no plano dos dispositivos ou das entidades institucionais,  
no sentido estreito, e o que se passa no plano do substrato, isto é, o jogo ou o  
enfrentamento dos interesses que ocorre no dia a dia. A grande questão é a de 
como e em que medida o plano institucional chega a ser capaz de processar estavel-
mente em seus próprios termos (isto é, sem ruptura das regras ou mecanismos institu-
cionais e, portanto, sem a irrupção da violência) os inevitáveis conflitos de interesses.  
Trata-se, assim, justamente de “domar” ou “domesticar” institucionalmente tais con-
flitos. Creio que o desafio de fazer bem feita essa articulação é algo que pode ser 
visto como um problema “constitucional” no sentido mais ambicioso da palavra, o 
problema constitucional por excelência. Nesse sentido ambicioso, o “constitucional”  

1. palestra proferida no Seminário Redemocratização, arranjos partidários e pactos políticos: desafios à construção das 
instituições e da cidadania no Brasil, ocorrido no auditório do Ipea, em Brasília, no dia 20 de agosto de 2008.
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certamente não se esgota no plano legal por si mesmo, mas leva à questão crucial do 
“enraizamento” das leis e dos “artificialismos” institucionais na psicologia coletiva, 
com normas que “peguem” e se tornem efetivas como fator condicionante do contex-
to do jogo político cotidiano e dos compromissos que envolve. E esse “enraizamento” 
não tem como deixar de ser condicionado ele próprio, por sua vez, pelas feições “es-
truturais” do conflito distributivo.

Costumo usar, a propósito da ideia da dimensão sociológica do problema 
constitucional, uma distinção introduzida há muitos anos pelo jornalista Marcos 
Sá Corrêa, que me parece traduzir o problema de maneira sugestiva com referên-
cia ao Brasil. Ele confronta o que se poderia designar como o Brasil dos eleitores e 
o Brasil dos contribuintes. Se tomarmos a expressão “contribuintes” para indicar 
aquelas pessoas que têm renda suficiente para que devam pagar o imposto de 
renda, o número correspondente a essa categoria é muito menor do que o corres-
pondente aos eleitores. Os eleitores brasileiros estão atualmente na faixa de 130 
milhões, enquanto os contribuintes, tal como definidos, não vão além de uns 20 
milhões; ou seja, os contribuintes são aproximadamente 15% dos eleitores. 

Esses números expressam de maneira simples e dramática algo que me 
parece extremamente importante com respeito à dinâmica político-eleitoral do 
país. Ocorre que o jogo eleitoral tende a ser fatalmente incorporador: se vamos 
a meados do século passado, vemos que de lá para cá o eleitorado brasileiro 
se expande em ritmo acelerado, muito mais acelerado do que o do grande 
crescimento populacional que também acontece no período. Ao contrário, a 
incorporação econômico-social da população é viscosa e resiliente: não obs-
tante o fato de que o Brasil seja, desde fins do século XIX, um dos países de 
maior crescimento no mundo, continua a ser também um dos países de maior 
desigualdade, marcado por altos níveis de pobreza e por grande precariedade 
quanto ao acesso de muitos a bens de saúde, educação, seguridade social etc. 
A consequência geral é que, enquanto as decisões mais importantes no dia a 
dia socioeconômico da vida do país são tomadas pela “elite” (o que a famosa 
imagem de Edmar Bacha fixou como a parte “Bélgica” de nossa “Belíndia”), no 
momento das eleições o país como que muda de mãos, e quem decide é o que 
segue sendo a vasta “Índia” do chamado povão.

Ora, não há como negar as deficiências que caracterizam os estratos po-
pulares do eleitorado brasileiro, em ampla medida desinformados, desinteressa-
dos e desatentos quanto aos problemas da política. Não somos propriamente 
uma exceção a esse respeito: o interesse pela política e o envolvimento nela estão 
fortemente correlacionados com a posição socioeconômica em diferentes países 
pelo mundo afora. De todo modo, como expressão de nossa desigualdade e de 
sua conexão com o pesado legado do escravismo brasileiro, no nosso caso essa 
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correlação é intensa. Ainda recentemente, a propósito de um livro de Alberto 
Carlos Almeida lançado em 2007 (A cabeça do brasileiro), matéria da revista Veja 
se dedicou a apontar com ironia, e de maneira algo torpe que redunda em xingar 
a vítima, as deficiências do eleitorado popular, confrontando-as com a idealização 
do povão que tende a ocorrer nos meios de esquerda. À parte a motivação política 
que possa ter tido a matéria, os dados de Almeida não trazem, quanto ao assunto, 
nenhuma novidade: do ponto de vista da informação de que dispõe o eleitorado 
popular e de sua sofisticação política geral, a idealização esquerdista sem dúvida 
não se justifica, e quem quer que tenha lidado um pouco mais detidamente com 
pesquisas de tipo “survey” sobre temas político-eleitorais no Brasil não pode senão 
se impressionar com o quadro negativo que surge reiteradamente. Destaque-se 
apenas que os dados brasileiros a respeito se mostram claramente negativos até 
mesmo quando comparados com os dos demais países latino-americanos, como 
têm revelado as pesquisas do instituto chileno Latinobarómetro. Ainda em 2002, 
para tomar um exemplo revelador, era de nada menos que 63% a proporção de 
eleitores brasileiros que se mostravam incapazes de dar qualquer resposta à per-
gunta sobre o que significa a democracia (em contraste com 46%, no país cuja 
marca negativa vinha em seguida, El Salvador). Nem sempre temos plena consci-
ência do peso da herança escravista que subsiste entre nós.

Durante boa parte do século XX, a preservação da desigualdade ocorreu 
num quadro de transformações estruturais (industrialização e deslocamento ma-
ciço da população para os centros urbanos) que ensejou, mantida a deficiência 
de incorporação social e de acesso educacional dos estratos populares, a mobili-
zação político-eleitoral da população feita em termos populistas e a instabilidade 
político-institucional geral. Dando-se no contexto internacional da Guerra Fria, 
em que a instabilidade doméstica surge como manifestação particular do enfren-
tamento planetário entre capitalismo e socialismo e é vista como ameaçando sub-
verter o próprio sistema capitalista, o processo que experimentamos é descrito por 
alguns (especialmente Samuel Huntington) como “pretorianismo”: um círculo 
vicioso em que a fragilidade das instituições políticas a um tempo ocasiona e é 
mantida pela incitação permanente a um jogo de vale-tudo em que cada foco 
particular de interesses usa diretamente na arena política os recursos de qualquer 
natureza de que disponha. Daí resulta o “protagonismo” dos militares, dada a 
peculiaridade dos recursos por eles controlados, os instrumentos de coerção física. 

Com a derrocada do socialismo mundial e a globalização, rompe-se a di-
nâmica da Guerra Fria, substituída pela afirmação vigorosa dos mecanismos de 
mercado em escala transnacional e de um ideário neoliberal que chegou mesmo 
a visualizar, em sua hegemonia, o “fim da história”. Do ponto de vista da política 
doméstica brasileira, tais mudanças no contexto internacional são decisivas para 
permitir (à parte as disposições existentes nos meios militares, em que vários 
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indícios sugerem a manutenção de um ânimo de desconfiança e resistência ao 
controle civil) a experiência atual de construção institucional da democracia uma 
vez superada a ditadura militar de 1964. Na experiência democrática de agora – 
singularmente longa se confrontada com as turbulências de várias décadas recen-
tes – não obstante os escândalos de corrupção e crises como a do impeachment 
de um presidente da República ou a que abalou o governo Lula em 2005, as 
dificuldades vêm sendo processadas institucionalmente e resultam elas mesmas, 
assim, num fator de gradual amadurecimento e fortalecimento das instituições. 

No novo quadro, desaparece aos poucos, e já a esta altura quase totalmente, 
a percepção de ameaça subversiva anteriormente ligada ao populismo. Mas, nas 
condições que caracterizam o eleitorado popular, dificilmente se poderia esperar 
que os mecanismos populistas como tal desaparecessem da vida política do país. 
Ao contrário, eles seguem claramente presentes, e os matizes relativos à operação 
do populismo constituem um aspecto relevante na caracterização de nossa dinâ-
mica eleitoral e partidária.

O “modelo” ideal que costuma guiar a avaliação da participação político-elei-
toral entre nós, como em outros países (e que costumo designar como o modelo  
da “política ideológica”), é o de um eleitor atento aos seus próprios interesses,  
ou aos de sua classe ou categoria definida segundo critérios socioeconômicos  
relevantes, e que escolhe aderir a esse ou aquele candidato ou partido com base na 
correspondência entre aqueles interesses e as posições do candidato ou partido.  
O partido é visto como devendo cumprir, antes de mais nada, a função de  
vocalizar e trazer à arena política as posições ou ideias correspondentes a cada um 
de diferentes conjuntos ou focos de interesses que se dão na sociedade e que se 
agregariam naturalmente em razão da proximidade na distribuição dos interesses 
pela estrutura social.

A ideia de populismo supõe, em vez disso, a identificação com lideranças  
políticas (eventualmente associadas a partidos mais ou menos precários) em função  
de imagens “populares” difusas e da defesa ou promoção, percebida negativa-
mente como em alguma medida fraudulenta e “irresponsável”, de ganhos ou  
vantagens para os setores populares. Nas análises clássicas do populismo na América  
Latina da segunda metade do século passado (como, por exemplo, as do sociólogo  
argentino Torcuato di Tella), o aspecto de fraude que se pretendia associar a 
ele incluía o fato de que as lideranças populistas eram vistas como tipicamente  
originárias das “elites” e como se dispondo a “manipular” as massas. Mas nas 
manifestações recentes de populismo na América Latina (que alguns, como  
Suzanne Gratius, designam como “populismo carismático”) é frequente a presença 
de líderes de origens mais autenticamente populares (Chávez, Morales, o próprio 
Lula), e é notável que se possa registrar, como mostram os relatórios da CEPAL, 
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que os países caracterizados por tais experiências “populistas”, e em alguns casos 
por turbulências políticas mais ou menos intensas em conexão com elas (incluin-
do o Equador de Rafael Correa), venham apresentando redistribuição econômica 
real, mesmo que incipiente – e que isso se associe, como revelam os levantamen-
tos de 2007 do Latinobarómetro (para perplexidade dos próprios pesquisadores 
principais do instituto), com a elevação abrupta das taxas de apoio à democracia 
nesses mesmos países, que passam a competir com as de países como Costa Rica 
e Uruguai, tradicionais campeões nesse apoio. Somos levados, assim, a ponderar a 
questão de até que ponto, em vez da ênfase em supostas distorções populistas da 
democracia, a questão real não seria a de como apreender de maneira apropriada 
traços que se ligam naturalmente à simples operação da democracia num contexto  
de desigualdade e de massas material e educacionalmente carentes. 

Nos estudos do problema geral em perspectiva comparativa de maior alcan-
ce, pode-se apontar uma convergência básica em torno da ideia de que a demo-
cracia eleitoral por si mesma é, em última análise, redistributiva, razão pela qual 
ela é o foco perene de conflitos. Em volume recente, D. Acemoglu e J. Robin-
son (ACEMOGLU e ROBINSON, 2006) recorrem a uma fórmula que supõem 
apropriada como síntese: “os pobres querem democracia e, se conseguem poder, 
eles a obtêm” – em princípio, de elites forçadas a concedê-la. Mas, à luz do novelo 
de interconexões envolvido, é igualmente plausível, e provavelmente mais realista, 
dizer que os pobres querem bens socioeconômicos variados e tratam de obtê-los 
se dispõem do sufrágio e da democracia. Acemoglu e Robinson pretendem que 
sua fórmula aponte numa direção que dispensaria de atentar para o papel das 
instituições como tal na produção da democracia. Mas acabam por dedicar longo 
espaço às instituições como instrumento de poder de jure e não apenas de facto, 
tornando-se mecanismos de compromisso estável e confiável quanto à assigna-
ção e à distribuição de poder ao longo do tempo. Ou seja, é preciso normas, e 
normas efetivas, leis que “peguem”. E o desafio, como nas experiências mais bem 
sucedidas da social-democracia europeia, é construir a aparelhagem normativa e 
institucional em termos que incorporem a redistribuição como meta legítima e a 
banalizem como tal.

De toda maneira, se temos desigualdade e se ela coexiste com o sufrágio ou 
a democracia eleitoral, ela acabará por expressar-se no plano eleitoral. No caso 
brasileiro, é altamente reveladora a observação, permitida pelas eleições de 2006 e 
inédita no nível de nossas eleições para a Presidência da República, da alta corre-
lação entre o voto por Lula ou Alckmin, de um lado, e a posição socioeconômica 
dos eleitores, de outro: o apoio a Lula cresce linearmente e o apoio a Alckmin 
diminui de modo também linear à medida que se desce na escala socioeconômica.  
A correlação se observa igualmente, em São Paulo, no confronto entre PT e anti-
PT em eleições anteriores e posteriores; nas eleições de 2006, por outro lado, 



72 Diálogos para o Desenvolvimento

ela se projetou com clareza em termos regionais (de maneira a permitir análises 
em que se pretendeu ligar o apoio a Lula a um Brasil “atrasado”...). Além disso, 
também merece menção o fato de que, não obstante as reservas e críticas dirigidas 
pelos partidos oposicionistas, e pela imprensa em geral, aos programas governa-
mentais de transferência de renda ao estilo do Bolsa-Família, Alckmin, como can-
didato, não tenha podido furtar-se ao apoio a tais programas e a comprometer-se 
com eles.

Na perspectiva geral que assim se obtém, a indagação crucial do ponto de 
vista da eventual institucionalização estável do processo político-eleitoral é a  
de como ir além dos aspectos limitadores do populismo, com destaque para seu  
ingrediente personalista. A resposta remete fatalmente aos partidos e à canalização 
estável que venham a se mostrar capazes de fazer da participação político-eleitoral 
da população, em particular dos estratos populares majoritários. Que esperar,  
porém, se as características do eleitorado popular inviabilizam o partido idealizado  
que, como vimos, o modelo da “política ideológica” exige?

A trajetória do PT ilustra as possibilidades – e as dificuldades. Ele repre-
senta claramente uma experiência singular na história dos partidos no Brasil ao 
juntar efetivo esforço de construção institucional na faixa partidária, envolvendo 
vínculos reais com movimentos sociais e populares diversos e o apego suposto a  
objetivos ideológicos ambiciosos e princípios éticos, à atração popular (populista?) 
exercida pelo simbolismo difuso associado à liderança de Lula. Não há dúvida de 
que, nas condições que caracterizam a maior parte do eleitorado, considerações 
ideológicas complexas são, por si mesmas, irrelevantes como fator a garantir as 
identificações políticas dos eleitores, que tenderão a reger-se por mecanismos afins 
aos do populismo e clientelismo. No entanto, se queremos escapar às limitações 
do personalismo e do jogo clientelista mais ou menos fraudulento, um partido 
capaz de trazer certa “marca” ideológica consistente é indispensável – eventu-
almente viabilizando a transição social-democrática experimentada em diversos 
países europeus, em que a superação do radicalismo ideológico, permitindo o 
alargamento e a diversificação eleitorais da mensagem dos partidos envolvidos, 
não significou o esvaziamento do compromisso social e igualitário inicial nem a 
perda de significado da marca partidária.

Assim, Lula e o PT podem ser vistos, nessa ótica, como se completando 
do ponto de vista da penetração eleitoral e da produção de identidades político-
eleitorais estáveis, que certamente explicam as proporções singularmente altas de 
identificação que o PT tem tendido a obter no conjunto dos partidos brasileiros 
da atualidade. Os limites dessa confluência positiva foram evidenciados em 2005 
com a crise do chamado “mensalão”. Ficou patente, então, como a postura ide-
ológica de quadros partidários importantes pode acabar por “virar o fio” e ser o 



73Redemocratização, Arranjos Partidários e Pactos Políticos: desafios à construção ...

fator decisivo de um maquiavelismo tosco e arrogante que se permite tudo em 
nome de metas presumidamente maiores e nobres. O resultado é que a crise não 
só foi o pior momento da liderança de Lula – no mínimo perplexa e vacilante 
diante das revelações e do abalo trazidos –, mas também levou a defecções e  
rachas no partido e comprometeu a própria identidade partidária. Não obstante, as 
mesmas razões que tornam a ideologia como tal amplamente irrelevante para as 
preferências e identificações do eleitorado popular, tornam igualmente secundá-
rias, em sua participação eleitoral, as questões éticas que tanto espaço ocupam no 
noticiário e nos debates políticos da imprensa — ainda que as posições a respeito 
de tais questões possam expressar-se em respostas “convencionais” diante de per-
guntas diretas nas pesquisas de opinião. E o fato é que não só o PT, apesar dos 
efeitos negativos da crise, continua a contar com importante penetração eleitoral, 
mas, em particular, o carisma de Lula e suas políticas sociais o levam a níveis 
inéditos de aprovação popular mesmo em momento avançado de um segundo 
mandato, que deveria talvez produzir desgaste, e nas circunstâncias de uma ame-
açadora crise econômica mundial.

Seja como for, a crise do PT rompe em medida importante a convergência 
institucionalmente propícia entre a viabilidade eleitoral ligada, sobretudo, a Lula 
e a construção de uma entidade partidária especial. Mas há um outro aspecto a 
realçar da dinâmica partidário-eleitoral em seguida ao fim da ditadura de 1964: 
além da presença do “lulo-petismo”, com seu ineditismo, tivemos a presença do 
PSDB e seu enfrentamento continuado com o PT pelo comando político do 
país em diferentes níveis. As razões desse enfrentamento podem ser vistas como 
circunstanciais, sendo perfeitamente imaginável que, como chegou a insinuar-se  
em tentativas precoces de composição eleitoral, as lideranças ligadas aos dois  
partidos viessem a convergir num campo social-democrático a que se refere o pró-
prio nome do PSDB e a que o necessário aprendizado de moderação e realismo 
levou, no exercício do poder, também o PT. Não sendo circunstancialmente pos-
sível a convergência, porém, o fato de que a disputa se travasse entre eles parecia 
prometer a condensação e eventual simplificação do sistema partidário brasileiro 
em torno dos dois partidos de maior consistência, com identificações estáveis de  
diferentes setores do eleitorado com cada um deles, nos moldes da correlação 
básica indicada acima. 

Mas a sugestão trazida por essa perspectiva algo estilizada é posta em xeque 
por alguns fatores. Em primeiro lugar, as condições gerais do eleitorado e das 
disputas eleitorais nos níveis federal, estadual e municipal abrem amplo espaço 
para a política de características mais tradicionais e de cunho mais marcadamente 
clientelista, da qual se tem valido com especial êxito o PMDB. Além disso, as 
duas derrotas dos candidatos presidenciais do PSDB diante de Lula e a penetração  
deste junto ao eleitorado resultaram em certo enfraquecimento da presença  
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nacional do partido e de sua marca ou identidade, além de ensejarem disputas 
internas que ameaçam, agora, chegar eventualmente até a comprometer-lhe a 
unidade. 

Esse quadro traz um grau importante de incerteza quanto à forma que virá 
assumir, nos próximos episódios do jogo político-eleitoral e partidário, o desdo-
bramento fatalmente moroso e problemático do processo de amadurecimento 
institucional. Mas um ponto parece certo: o de que esse amadurecimento depen-
de de que aquele jogo, com todo o realismo necessário em seu exame, venha a 
produzir a identificação estável dos eleitores com alguns partidos, como condição 
de que a mera “fidelidade partidária” obtida por artifícios legais ou barganhas 
tópicas seja substituída por algum grau de coesão partidária efetiva, respaldada, 
quando nada, na expectativa de sanções eleitorais.
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capítulo 7

REDEMOCRATIZAÇÃO, ARRANJOS PARTIDÁRIOS E PACTOS 
POLÍTICOS: DESAFIOS À CONSTRUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES  
E DA CIDADANIA NO BRASIL1

Rachel Meneguello

Vou falar de dois grandes pontos: o funcionamento do presidencialismo de coali-
zão e os problemas que ele coloca e, por outro lado, vou tratar da outra ponta do 
sistema representativo, especificamente o campo das intermediações do cidadão 
com o sistema. Em alguma medida, vou – isso não foi combinado – debater um 
pouco com o Fábio [Wanderley Reis] sobre algumas coisas que ele colocou aqui, 
não exatamente para mostrar uma visão muito positiva, mas para apontar que há 
coisas que funcionam, sim, no campo dessa lógica do presidencialismo de coalizão. 
Nesse sentido, vou na direção de procurar responder quais os vetores que compõem 
o funcionamento do sistema político e investigar os problemas que ele coloca.

Em suma, a minha conclusão é que o presidencialismo de coalizão funciona, 
e acompanho alguns colegas que têm feito reflexões sobre o tema do presidencia-
lismo e sobre o que se afirma sobre o termo presidencialismo de coalizão. Quando 
esse termo foi grafado em 1988, o referencial dos pactos políticos e coalizões estava 
dado pela lógica dos arranjos partidários do sistema de 1946 e a ainda inaugurada 
democratização não permitia verificar mudanças no campo dos partidos e da repre-
sentação (ABRANCHES, 1988). O contexto da política tradicional, da sociedade 
dividida em urbana e rural, da democracia de massas limitada, e da presença de 
partidos representativos de interesses limitados de elites, conformados em torno 
do eixo estatal – notadamente PSD, UDN e PTB –, são os componentes da lógica 
de formação de governos, em que arranjos para composição de maiorias específicas 
garantiam o funcionamento do sistema. Assim, a noção original de presidencialismo 
de coalizão traz juntamente a ideia de crise de governabilidade, aquela em que o ar-
ranjo ou a coalizão assegura o funcionamento debilitado pela lógica presidencialista.

1. palestra proferida no Seminário Redemocratização, arranjos partidários e pactos políticos: desafios à construção das 
instituições e da cidadania no Brasil, ocorrido no auditório do Ipea, em Brasília, no dia 20 de agosto de 2008.
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A lógica do presidencialismo de coalizão se manteve no período pós-1985, 
mas sob uma natureza alterada.  O sistema se transforma em boa medida na nossa 
democracia, embora, ainda, com as debilidades e fragilidades que todos nós já co-
nhecemos. Mas temos alguns aspectos da engenharia institucional ou da lógica de 
funcionamento transformada com a Constituição de 1988 que retiram a natureza 
de crise que essa expressão até então vinha trazendo. 

Na verdade, o bom sistema de relação entre o Executivo e o Legislativo 
começará a funcionar a partir de 1994, devido, inclusive, às transformações im-
postas pela eleição presidencial daquele ano. 

Assim, em primeiro lugar, é importante explicitar os mecanismos e os com-
ponentes que definem o funcionamento do presidencialismo de coalizão, porque 
eles têm consequências específicas sobre os arranjos entre os partidos e governos.  
Primeiro, sobre o sistema presidencialista, acho que não é o caso de fazermos o 
debate ou discussão sobre as suas virtudes e vícios, sempre em contraposição ao  
parlamentarismo, ou, ainda, fazer a conhecida referência à singularidade  
latino-americana e às possibilidades de hiperatrofiamento do poder Executivo que 
emergem a partir de estratégias de lideranças específicas. Vários estudos de vários cole-
gas vêm mostrando que o funcionamento entre governo e Legislativo no presidencia-
lismo de coalizão (votações, iniciativas de lei etc.) segue a mesma lógica de produção 
de arranjos políticos dos sistemas parlamentaristas de democracias mais consolidadas. 

Parlamentarismos e presidencialismos, portanto, no que se refere à produ-
ção de arranjos, vêm funcionando para resultados muito semelhantes; então, não 
parece ser esse o problema do funcionamento do sistema. No entanto, há me-
canismos que regem essa lógica e, nesse ponto, a institucionalidade dada pela  
Constituição de 1988 foi central para definir esse funcionamento. Estamos falando  
não apenas na ampliação dos poderes presidenciais frente ao Legislativo, mas 
também na lógica de formação de governos.

Falando sobre os mecanismos, o primeiro e mais importante deles a tratar é o 
sistema de eleição presidencial, pois é ele que define a capacidade do sistema elei-
toral e do sistema partidário de caminharem juntos e terem a representatividade  
do sistema expressa nas bases do governo. Estamos falando aqui de duas coisas:  
dependendo do tipo de eleição presidencial, as maiorias negociadas emergem  
antes da própria eleição. Foi o caso da eleição de Tancredo, indireta, com o colé-
gio eleitoral coincidindo com a composição do congresso. As equipes de governo 
de Tancredo e de Sarney respeitaram a Frente Democrática que se articulou no 
Congresso, aliando PMDB e PFL em todo o curso do governo Sarney, e a com-
posição das equipes de governo refletiam essa coalizão.

No caso da eleição direta chamada solteira, a eleição presidencial pode pro-
duzir um resultado descolado da correlação de forças partidárias, e isso ocorreu 
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em 1989, com a eleição de Collor. Quando você verifica a natureza das coalizões 
do governo Collor, ele produz as equipes de menor participação partidária. De 
fato, a representação dos partidos no governo Collor vai versar em torno dos 
25%. Isso é muito pouco. O presidencialismo de coalizão significa que o gover-
no funciona à base de maiorias negociadas. Vinte e cinco por cento das bases 
partidárias de um Congresso representados no governo significa certamente uma 
dificuldade de negociação e, claro, beneficia o terreno para a apresentação de um 
pedido de impeachment como ocorreu no caso daquele presidente. 

Esses exemplos servem para introduzir outro aspecto da engenharia de for-
mação do presidencialismo de coalizão que é a simultaneidade dos pleitos presi-
dencial e Legislativo: ela é um vetor central na produção de arranjos partidários 
que refletem a correlação de forças políticas produzidas nas eleições. Assim, o 
presidencialismo de coalizão começa de fato a funcionar a partir da eleição de 
1994, seguindo para as eleições de 1998, 2002 e 2006.  Esse ponto é importante 
porque dele decorre a relação positiva e eficiente entre o Executivo e o Legislativo. 

Alguns estudos mostram que a taxa de sucesso dos presidentes (a relação 
com o Congresso nas votações) é muito alta. Em geral, o que o governo apresenta 
ao Congresso, é aprovado. No período democrático considerado, os governos 
saíram vitoriosos das votações no Congresso em 91% das vezes (769 em 842 
votações). No caso de matérias constitucionais, o mesmo quadro se repete no se-
gundo governo FHC – o governo teve vitória em 31 de 32 votações; no primeiro 
governo Lula, a mesma coisa, 31 em 32 (LIMONGI, 2006). Além disso, os dados 
sobre o comportamento Legislativo mostram que as negociações partidárias se 
desenvolvem a partir das lideranças dos partidos que formam a base do governo, 
ou seja, não são definidas a partir de negociações individuais. A ideia, portanto, 
de que as bases de governo são frágeis e comprometem a governabilidade não 
procede em absoluto. Mais ainda, o funcionamento à base de coalizões partidárias 
mostra que o desenho institucional favorece o papel de maiorias.

Assim, o segundo aspecto que define o funcionamento do presidencialismo de 
coalizão tem a ver com o sistema partidário e com a definição dos partidos efetivos.

Não há dúvida que o sistema eleitoral pode ser aperfeiçoado naquilo que se 
refere à representatividade. O mecanismo do quociente eleitoral – e as possibili-
dades do arrastão de eleitos resultante de votações individuais maciças, colocando 
na Câmara de Deputados parlamentares de agremiações minúsculas e sem repre-
sentatividade – precisa ser repensado. De fato, esse é um dos principais indicadores  
da distância entre os sistemas eleitoral e partidário. 

Não há dúvida de que essa distorção deve ser equilibrada, de maneira que 
a representatividade entre em equilíbrio com a correlação de forças reais dos 
partidos existentes. Dentro desse debate estão as questões do voto distrital e da 
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cláusula de barreira. Eu sei que os debates vêm acontecendo há décadas, e os 
vários colegas que frequentam a Comissão que trata disso no Congresso têm 
mostrado as dificuldades da discussão. No caso do voto distrital, estudos inter-
nacionais têm mostrado que, em países em que esse é o sistema vigente, o siste-
ma provocou distorções de representatividade, levando alguns deles a alterarem 
a sua forma de representação eleitoral. 

Pensando na melhor fórmula para o caso brasileiro, o debate se torna muito 
difícil. No entanto, é claro que o nosso sistema se mostra distorcido quando se 
olha para a Câmara dos Deputados e a representatividade dos partidos. Se tomar-
mos as eleições de 2006, e se tivéssemos uma cláusula de barreira de 5%, 15 dos 
21 partidos que entraram no Congresso estariam fora. 

No entanto, o sistema que conta, desde a eleição de 1994, tem se organizado 
em torno de seis a oito partidos com relevância de governo, ou seja, com papel 
central na formação de maiorias e na composição de equipes de governo. De fato, 
são apenas 14 anos de funcionamento da relação de coalizão entre Executivo e 
Legislativo. A eleição de 2006 é a quarta eleição que aponta para a estabilidade de 
blocos entre governo e oposição, capitaneados por partidos mais fortes, cada um 
a seu lado, e que atraem os menores na formação de posicionamentos.

Não conseguimos ainda fazer afirmações sobre qual é a melhor fórmula de 
representatividade. São apenas 14 anos, entre 1994 e 2008, ou 12, até as eleições 
de 2006, em que essas fórmulas têm sido experimentadas. Agora, o que cabe tam-
bém destacar é que a natureza dos arranjos partidários na direção da governabilidade 
deve-se a uma lógica subjacente partidária parlamentar, que responde ao peso dos 
partidos no Congresso e que define o comportamento dos governos na hora de 
fazer as suas maiorias e de elaborar sua composição. Essa lógica parlamentar não sai 
do nada, ela responde a uma lógica de representação e reflete a capacidade legislativa 
de negociação e influência.

Apenas como um breve exemplo, é possível observar de forma comparada 
como essa lógica foi imperativa na composição inicial dos dois governos Lula. 
No momento de formação do primeiro governo, em 2003, o pequeno número 
de partidos na base do governo e a sobre-representação do PT na equipe ministe-
rial – 20 das 36 pastas – resultaram em claros constrangimentos na relação com o 
Legislativo, o que praticamente impôs, em seguida, a reforma para a inclusão do 
PMDB. Já a equipe inicial de 2006 mostrava uma clara diferença, sendo composta 
por 13 partidos e produzindo uma redução importante nas pastas do próprio PT.

Em suma, a partir de uma análise das lógicas que definem as relações entre o 
Executivo e o Legislativo, e embora reconhecendo as fragilidades que o sistema car-
rega, é possível sugerir que a dinâmica de coalizões garante o seu funcionamento. 
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Agora, o que ocorre na outra ponta, no lado da relação do cidadão com o 
sistema representativo? Nesse campo temos um outro déficit importante. Com-
preender o grau de adesão, e a percepção, por parte do público, da importância 
das instituições representativas, como o Congresso Nacional e os partidos, é um 
ponto central para desvendar o paradoxo que contorna o cenário brasileiro no 
qual convivem patamares reconhecidos de consolidação institucional e níveis al-
tos, generalizados e continuados, de desencanto e desconfiança dos cidadãos para 
com os políticos e a representação política. De fato, a trajetória do descrédito no 
sistema representativo é a grande constante do período democrático.

Essa é uma caracaterística que marca inclusive o período democrático ante-
rior. Se formos em busca dos dados de pesquisas por amostragem realizadas nos 
anos 1950 e 1960 (mesmo com toda precariedade metodológica com a qual eram 
feitas) podemos já identificar um déficit grande da relação dos cidadãos com as 
instituições representativas, com o Congresso Nacional. 

No período mais recente, apesar da intensidade e regularidade das eleições 
realizadas a cada dois anos, da formação e fortalecimento dos partidos, e da definição 
de posicionamentos políticos dos indivíduos, a relação frágil com instituições não se 
altera. As instituições representativas continuam com uma trajetória negativa marca-
da pelo descrédito e pela desconfiança.

Sabemos que a erosão da confiança nas instituições representativas em geral 
é um fenômeno que se observa há pelo menos duas décadas nas várias democra-
cias mais consolidadas. A convivência entre o apoio de massa à democracia como 
melhor regime para a organização e funcionamento da vida política e a perda de 
credibilidade no parlamento, nos partidos e nos políticos é uma tendência cres-
cente apontada por estudos internacionais. O caso brasileiro não seria diferente. 
Os dados de pesquisas sobre a confiança institucional e a adesão aos partidos e ao 
sistema representativo mostram que os 23 anos de democracia não foram capazes 
de redimensionar a relação dos cidadãos com a política representativa.

As várias democracias consideradas mais consolidadas têm mostrado que, 
além da diminuição do interesse pela política e do desengajamento cívico, os da-
dos de diminuição na participação em instituições e na militância e filiação parti-
dárias crescem vertiginosamente ao longo dos anos. O que nos interessa aqui é o 
movimento do desengajamento, o movimento do descrédito na política e, nesse 
campo, parece-nos que a busca por fórmulas eleitorais talvez não seja a solução. 

No caso brasileiro, temos um cenário paradoxal, pois ao mesmo tempo que 
o cidadão brasileiro tem um enorme descrédito nas instituições representativas, 
nos partidos e no Congresso, mostra uma tendência crescente de preferência 
para a democracia ao longo de todo o período. Utilizando dados de pesquisas  
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nacionais, inclusive várias de natureza acadêmica, é possível verificar que, entre 
1989 e 2006, mais de 20 pontos de diferença mostram o aumento da preferência 
pela democracia (Gráfico 1). Essa é uma preferência fundada em aspectos nor-
mativos, que mostram que no mapa de orientações sobre o sistema, o cidadão 
brasileiro afirma a importância dos partidos e do Congresso, e ainda, da presença 
de um presidente com bases partidárias. 

GRáFIco 1 

Evolução da preferência pela democracia no Brasil, 1989-2006

(%)

Fonte: pesquisas Datafolha-cEDEc (1989-1993), Estudo Eleitoral Brasileiro 2002 (cESop,unicamp) e pesquisa Desconfiança 
dos cidadãos nas Instituições, 2006 (Nuppes/uSp e cESop/unicamp).

O paradoxo emerge porque, apesar disso, o campo das intermediações 
institucionais é dotado de forte descrédito. Os dados sobre o grau de confian-
ça nos partidos políticos entre 1989 e 2006, bem como sobre a confiança no  
Congresso Nacional, percorrem todo o período em patamares baixos e decrescentes  
(Gráficos 2 e 3). No caso da confiança nos partidos, ela sai de 25%, em 1989, e 
chega a 18,9% em 2006, com oscilações ainda piores, por exemplo, no período 
das denúncias do mensalão. No caso da avaliação do Congresso Nacional, as 
avaliações positivas em 1995 estavam em 19%; em 2006, caíram para 12%.  
O que se quer mostrar aqui é que aspectos centrais para o funcionamento de-
mocrático, como a confiança nas instituições por parte dos cidadãos e a percep-
ção da sua capacidade como intermediadores do sistema político, são problemas 
sérios a solucionar. 



GRáFIco 2

Evolução do grau de confiança nos partidos políticos Brasil, 1989-2006

(%)

Fonte: pesquisas nacionais Ibope e pesquisa desconfiança dos cidadãos nas instituições, 2006 (Nuppes/uSp e cESop/unicamp). 
Banco de Dados cESop/unicamp.

Nota: Respostas “muita confiança+alguma confiança”.

GRáFIco 3

Evolução da avaliação do Congresso Nacional, Brasil, 1995-2006 

(%)

Fonte: pesquisas Nacionais Ibope, Estudo eleitoral brasileiro 2002 (cESop/unicamp) e pesquisa desconfiança dos cidadãos nas 
instituições, 2006 (Nuppes/uSp e cESop/unicamp). Banco de Dados cESop /unicamp.

Nota: respostas “ótimo+bom”.

Esse é um ponto que ganha ainda maior importância quando avaliamos o que as 
pesquisas nacionais mostram sobre o conteúdo da democracia. As pesquisas mostram 
que, de 1989 até o momento, a cognição sobre a democracia aumentou. Em pesquisa 
acadêmica realizada em 1989, aproximadamente 39% dos indivíduos não sabia dar 
uma definição de democracia; em 2006, esse porcentual caiu para 25,5%. É certo que 
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o número de pessoas que não sabem responder o que é democracia continua muito 
grande mas, mesmo assim, a cognição da democracia aumentou consideravelmen-
te. E esse é um dado importante porque nesse entendimento as instituições estão 
ausentes. A ideia de democracia segundo os cidadãos (coletada por meio de per-
guntas de tipo abertas nos questionários) versa em torno de dois grandes pilares: a 
escolha e os direitos. No caso da escolha, destacam-se as eleições, principalmente 
as eleições diretas para presidente, que fizeram parte, de fato, da grande retórica da 
transição e da fundação da democracia. Concentra-se aqui também no campo elei-
toral a ideia da intervenção no sistema e os referenciais simbólicos da democracia 
para os cidadãos. No caso dos direitos, sobressaem a ideia da igualdade, a ideia da 
justiça social e dos direitos sociais. Assim, está ausente a ideia de que a democracia 
se constitui também de uma institucionalidade representativa e de que partidos 
são intermediadores centrais da relação com o sistema.

Em um cenário como esse, de déficit institucional, as referências diretas dos 
indivíduos com o sistema tendem a ser potencializadas.

O que nossas pesquisas têm mostrado mais recentemente, principalmente 
em 2002 e 2006, é a presença de referenciais diretos com a democracia estabele-
cidos pela avaliação do presidente, pela avaliação do governo e pela avaliação do 
desempenho da economia do país. No mapa de referências dos cidadãos, para 
definir sua satisfação com a democracia no país, têm lugar as percepções diretas 
extraídas da avaliação do desempenho pessoal dos governantes, e não a presença 
de intermediários institucionais que ajudassem a  sustentar, por intermédio da 
avaliação do desempenho concreto da democracia brasileira, a preferência que 
aparece de forma estritamente normativa no mapa de valores dos cidadãos. Esse 
parece ser um nó importante a ser desfeito sobre o nosso sistema, talvez o grande 
ponto de discussão.
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capítulo 8

REDEMOCRATIZAÇÃO, ARRANJOS PARTIDÁRIOS E PACTOS 
POLÍTICOS: DESAFIOS À CONSTRUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES  
E DA CIDADANIA NO BRASIL1

carlos Ranulfo

Vou tentar me ater ao plano institucional e iniciar esta palestra com uma breve 
alusão a como tem funcionado o sistema político no Brasil desde 1988. Trata-se 
de um sistema complexo porque é um arranjo que  aponta em direções diferentes. 
Quem o analisa encontra elementos de tipo consociativos – como governos que 
necessitam de grandes coalizões – combinados com elementos claramente majo-
ritários, como aqueles capazes de permitir que o Executivo determine a agenda 
política de maneira unilateral. 

Os elementos consociativos tendem a produzir situações de dispersão de 
poder. No Brasil, o sistema eleitoral é aberto, um dos mais abertos que nós po-
demos encontrar nas democracias contemporâneas: representação proporcional, 
distritos de grande magnitude, sem cláusula de barreira e com lista aberta. Temos 
uma estrutura federativa. Funcionamos com duas câmaras. E, vejam bem, duas 
câmaras que geralmente não têm a mesma composição partidária, porque os sis-
temas eleitorais adotados são diferentes: isso significa que, geralmente, negociar  
com a Câmara dos Deputados não é o mesmo que negociar com o Senado.  
O Lula que o diga. Como os sistemas eleitorais são diferentes, os arranjos parti-
dários daí resultantes costumam ser diferentes. Para completar, temos um sistema  
com muitos partidos, um multipartidarismo que guarda relações com nossa  
diversidade regional e social, mas que se encontra imbricado também com o fede-
ralismo e o sistema de representação proporcional. 

Tais elementos consociativos são contrabalançados pelos amplos poderes de-
legados ao presidente na área da produção legal e pela concentração de recursos 
nas mãos dos líderes partidários no Congresso. Em função disto, algumas pessoas 

1. palestra proferida no Seminário Redemocratização, arranjos partidários e pactos políticos: desafios à construção das 
instituições e da cidadania no Brasil, ocorrido no auditório do Ipea, em Brasília, no dia 20 de agosto de 2008.
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chegam a dizer que o presidencialismo brasileiro é imperial. A afirmação é equi-
vocada pois não leva em conta a mescla institucional que caracteriza o sistema 
político nacional: se é verdade que desde 1988 o Executivo é a origem de 80% 
das iniciativas legislativas e tem, em média, 75% de suas propostas aprovadas, isto 
não significa que tal dinâmica se realize contra o poder Legislativo e menos ainda 
sem a sua interferência. 

Mesmo no plano mais estrito, no círculo mais fechado das decisões, nas 
relações entre o Executivo e o Legislativo há uma regra fundamental, segundo 
a qual no Congresso, seja no Senado ou na Câmara, o poder é distribuído pro-
porcionalmente entre os partidos. Se o presidente da República tem poderes, os 
líderes dos grandes partidos também têm, e uma vez que pelo menos parte deles 
se perfile na oposição a maneira como o jogo vai se dar no interior do Congresso, 
nas relações entre os dois poderes, pode mudar completamente. Em outras pala-
vras, o número de atores com poder, pelo menos potencial, de veto no interior do 
processo decisório brasileiro, é expressivo.

Ou seja, não é muito fácil dizer para que lado vai pender essa balança. Se vão 
pesar os componentes majoritários, mais concentradores, ou se prevalecerá uma 
situação de maior dispersão de poder. Em minha opinião, isso depende – e daí 
a complexidade do arranjo institucional brasileiro – de como se distribuem, em 
um dado momento, os recursos de poder entre os atores relevantes, de como tais 
atores se colocam em termos de suas preferências políticas e qual a distância entre 
essas preferências. Collor de Melo, por exemplo, montou um governo minoritá-
rio e aprovou parte substantiva da sua agenda. Dependia, é claro, de negociações 
com o PMDB, que era o maior partido no Congresso e detinha a presidência da 
Câmara. Se não houvesse diálogo com o PMDB, não havia nada que o Collor 
aprovasse. Mas Collor governou; o processo de impeachment não teve origem em 
um estrangulamento na sua relação com o Poder Legislativo. O problema, como 
se sabe, foi outro.

Lula, se vitorioso em 1989, teria muito mais dificuldades para governar, se é 
que conseguiria fazê-lo. Collor, apesar de ser um presidente minoritário, situava-
se, do ponto de vista das preferências políticas, próximo de onde estava a mediana 
das opiniões do Congresso naquele momento. O Congresso brasileiro era majori-
tariamente favorável a uma agenda de reformas orientadas para o mercado. Collor 
também era. Lula, naquele momento, estaria a léguas de distância desse ponto. 
E, portanto, sob o mesmo arranjo institucional, talvez não governasse. Não por-
que algum militar estivesse pronto a dar o golpe, mas porque a distância entre as 
preferências do Lula e do Congresso era muito grande. Quando Lula chegou ao 
governo em 2002 já havia ocorrido uma enorme mudança em suas posições, as-
sim como naquelas defendidas pelo PT. Mas, mesmo assim, se nós compararmos 
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Fernando Henrique Cardoso e Lula, vamos ver que há diferenças sensíveis na ma-
neira como ambos tiveram de operar no interior do sistema decisório. Fernando 
Henrique Cardoso tinha ao seu lado os quatro maiores partidos no Congresso, o 
que significava completo controle, como um cartel, de todo o processo. Lula tem 
dois grandes partidos contra ele, o que confere à oposição maior poder de veto. 
De um governo a outro modificou-se a maneira como os recursos se encontravam 
distribuídos no interior do sistema decisório. 

Mais ainda, Fernando Henrique conseguiu montar uma coalizão homo-
gênea, de centro direita, mais coesa programaticamente. Lula não conseguiu.  
A coalizão de Lula é completamente heterogênea. Não fosse a necessidade pre-
mente e imperiosa de chegar a uma maioria, pouca coisa faria com que o PT se 
unisse ao PP, ou  mesmo ao PTB. 

Ou seja, ao combinar elementos majoritários e consociativos o sistema polí-
tico faz com que o maior ou menor grau de dificuldade de um governo dependa 
de como se distribuem os recursos e as preferências num contexto de amplas 
coalizões. Em um sistema como esse as mudanças são possíveis, mas tendem a 
ocorrer de maneira incrementada. 

Basta ver que a reforma da previdência foi objeto de mudança em dois go-
vernos e ainda está por se completar. E que ninguém conseguiu fazer uma reforma 
tributária. O que muda, quando muda, é de pouquinho em pouquinho. Isso é 
o que caracteriza um regime consociativo. Mudanças são incrementais. Isso nos 
leva diretamente ao ponto dos partidos – porque os partidos, nesse jogo, entram 
como atores com poder de agenda e/ou de veto. E é preciso entender como é que 
os partidos se distribuem no cenário, quais são suas estratégias, para ver para onde 
podem ir as coalizões ou para onde podem ir os pactos.

Antes de prosseguir, um breve parênteses: quando me refiro aos partidos 
brasileiros trato-os como são e sem a expectativa de que nós possamos algum dia 
chegar a um sistema partidário particularmente forte no que se refere aos vínculos 
com a sociedade. Essa oportunidade já se perdeu no Brasil. Nosso atual sistema 
partidário surgiu no último quarto do século XX, um momento em que nas de-
mocracias contemporâneas os laços de identidade entre eleitores e partidos já se 
revelavam mais tênues, numa tendência que desde então não deu mostras de ser 
revertida. Além disso, é bom lembrar que, à exceção do PT e de algumas organi-
zações de esquerda, os partidos brasileiros não consideram que o investimento na 
legenda possa trazer retorno eleitoral. Mas não é esse o ponto que mais interessa 
nesta exposição.

O que vale destacar, neste momento, é que o sistema partidário brasileiro 
tem uma peculiaridade que merece atenção. Trata-se de um sistema que passou 
por um processo muito confuso no seu início. Se você considera o período entre 
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1982 e 1994, o quadro partidário mostrava-se extremamente volátil, marcado 
por uma brutal instabilidade e pela  criação, no interior do Congresso, de inúme-
ras siglas de tamanho pequeno e médio. Tal processo teve seu momento crítico  
após o fracasso do Plano Cruzado e do governo Sarney, quando então ocorreu 
uma implosão do PMDB no interior do Congresso Nacional. A diáspora dos  
“peemedebistas” – mais de cem deputados abandonaram o partido – deu origem 
ao PSDB, mas também alimentou diversas siglas, da direita à esquerda. 

Mas, a partir de 1994 e à medida em que as eleições foram se sucedendo, o 
sistema partidário começou a adquirir forma e passou a funcionar com base em 
duas dinâmicas distintas e que comportam estratégias diferenciadas por parte dos 
partidos: uma direcionada para a disputa presidencial e outra destinada a explorar 
o caráter federativo do arranjo institucional. 

Quando observamos as eleições presidenciais desde 1994, é evidente que o 
sistema partidário adquiriu estabilidade. De lá para cá apenas dois partidos, PT 
e PSDB, têm polarizado a disputa pelo Palácio do Planalto. E a explicação para 
tanto não se encontra no tamanho de tais partidos. Fosse esse o caso, o PMDB 
teria lançado candidatos. O que diferencia petistas e tucanos dos demais é a ca-
pacidade de coesão em torno de nomes e programas de governo, ou em outras 
palavras, de apresentar projetos para o país. Em consequência, estabeleceu-se uma 
espécie de bipartidarismo no plano da disputa presidencial – característica que 
estará presente também em 2010. Tal fato possui um impacto positivo sobre o 
sistema político na medida em que fornece uma referência ao eleitorado e mesmo 
ao conjunto dos atores políticos. 

Por outro lado, isso não significa que o Brasil esteja a caminho de um siste-
ma bipartidário. No que diz respeito ao Congresso, existe uma dinâmica multi-
partidária que vai se manter como tal. Vejamos por que.

O caso do PMDB é muito interessante e ajuda a entender o que ocorre. 
O PMDB é um partido que, sem nunca ter apresentado um candidato compe-
titivo para as eleições presidenciais, consegue se manter como o maior partido 
do país e, ademais, um partido sem o qual ninguém governa. No que se refere à 
Presidência da República, o partido tem podido se dar ao luxo de ficar esperan-
do que o vencedor da eleição o chame para conversar. Isso é possível porque a  
estrutura federativa do país permite que o PMDB mire nas eleições dos governos 
dos estados e acerte na Câmara dos Deputados: bons resultados nas primeiras  
garantem uma boa bancada na segunda. Em menor escala, o que é verdade para 
o PMDB também é para uma série de partidos no Brasil.

Então, temos um sistema que, no plano da disputa presidencial, encontra-se 
estruturado em termos de dois polos: o bloco formado pelo PT, PC do B e PSB 
(tendo o PDT como parceiro menos frequente) e a aliança de centro-direita entre 
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PSDB e Democratas – onde este entra como sócio menor, ainda que tenha tenta-
do nos últimos anos, sem sucesso,  apresentar uma alternativa própria. Entre esses 
dois polos oscilam partidos como PTB, PP, PMDB, PRS, PRB, PPS e que podem 
aderir a um ou a outro, como quem troca de sapato.  

Trata-se, é claro, de uma posição extremamente cômoda. Tais partidos sequer 
precisam disputar, dar a cara à tapa no processo presidencial. Ninguém pensaria, 
por exemplo, em cobrar responsabilidades do PMDB se o governo Lula fosse  
um fracasso – o que não é o caso. O que o PMDB teria a dizer? Nada. Na sua 
posição, o partido mira os bônus de ser governo, sem se preocupar com os ônus. 

Aonde isso tudo nos leva? Eu estou querendo dizer que existe no Brasil duas 
possibilidades claramente configuradas. Não de pactos, ainda que saibamos que 
pactos têm origem nas coalizões que se estabelecem entre as elites. Sem esse início 
não há pacto nenhum. Uma das possibilidades é a de um bloco de centro-direita 
que tem como principal característica e como principal qualidade o fato de ser  
ideologicamente homogêneo; mas que tem como principal problema, em minha 
opinião, o fato de não ser capaz de produzir o tipo de pacto que o Brasil precisa: 
dificilmente equacionaremos nosso déficit social com uma coalizão que se apoie 
de modo tão expressivamente no conservadorismo. 

A outra possibilidade é o bloco articulado pela esquerda, mas que, em fun-
ção das dimensões deste campo e da peculiaridade da relação entre PT e PSDB, é 
obrigado a buscar aliados no outro lado do espectro político. Em 2005, o Centro 
de Estudos do Legislativo da UFMG realizou uma pesquisa no Congresso com os 
deputados. Pedimos aos entrevistados que se autoclassificassem ideologicamente 
e classificassem os outros partidos em uma escala de 1 a 10, sendo 1 esquerda e 
10 direita. Os deputados do PT classificaram o PP, seu companheiro de aliança, 
na posição 9.2, e o PTB na 8.9 – ou seja, posicionaram seus aliados claramente à 
direita. O que dá ideia das dificuldades envolvidas na coordenação dessa coalizão. 
Esse segundo bloco, em minha opinião, encontra-se mais afinado com a demanda 
social do país, em que pesem alguns “companheiros de viagem”: eu não chamaria 
o PP para mudar o Brasil. 

A terceira possibilidade, evidentemente, seria a de você estabelecer um di-
álogo entre o PT e o PSDB. O  problema é que esta possibilidade não se mostra 
factível. Pelo menos no curto prazo ela está bloqueada por opções feitas no passa-
do e que contribuíram para criar uma dinâmica onde os dois partidos disputam 
o mesmo espaço. Basta ver toda confusão criada, no diretório nacional do PT, a 
partir da  aliança Aécio-Pimentel em Minas. Não havia nenhuma razão progra-
mática, de fundo, que impedisse a aliança; tratava-se de algo simbólico, de manter 
uma sinalização com vistas a 2010. 
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No curto prazo estamos, portanto, fadados a oscilar entre uma aliança mais 
homogênea e conservadora, puxada pelo PSDB,  e uma aliança que tem seu nú-
cleo duro na esquerda, mas que se vê obrigada a aceitar parceiros ideologicamente 
muito diferenciados, o que limita o seu alcance. O governo Lula é um sucesso, 
pelo que disseram as urnas em 2006 e não se cansam de repetir todas as pesquisas 
de opinião publicadas neste país, mas apresenta dificuldades para levar adiante 
medidas que necessitem apoio de três quintos do Congresso. Sua base é mais 
instável do que a de FHC, que pôde conduzir um governo de reformas constitu-
cionais. Lula, por seu lado, baseia seu governo em programas, como o PAC e o 
Bolsa-Família. E parece certo, apenas para ficar em um exemplo, que o presidente 
Lula gostaria de aprovar as reformas  sindical e trabalhista no Brasil, mas não 
consegue. 

É nesse sentido que eu acho que as coisas andariam mais facilmente se 
conseguíssemos contornar essa “dependência de trajetória” e fazer com que PT 
e PSDB conversassem. Mas não vejo muita chance disso acontecer agora, nas 
atuais circunstâncias.


