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Resumo: 

A 54ª Legislatura (2011-2015) foi marcada por três aspectos: crescente 
fragmentação partidária, manifestações de descontentamento dos cidadãos nas 
ruas, a constante agenda da Reforma Política e a criação de partidos: cinco no 
período. Até que ponto os eventos mostram a ineficiência das instituições centrais 
da democracia brasileira em atender às demandas de cidadãos cada vez mais 
exigentes? Até que ponto a criação de partidos deixa de cumprir o salutar 
princípio constitucional da autonomia partidária, no modelo do partido de massa,  
para migrar rumo a um multipartidarismo centrado na escolha racional e 
prejudicial à qualidade do regime? A insatisfação dos cidadãos e o declínio da 
identificação partidária não é prerrogativa brasileira e ocorre também em 
democracias ditas centrais. O ano de 2014 marca o cinquentenário do golpe 
militar. Mas ao contrário do que ocorreu no passado, os partidos parecem 
afastados dos ideais das ruas. Qual o papel dos partidos frente à “Primavera do 
Século XXI”? O presente projeto pretende responder a estas perguntas por meio 
da análise da configuração partidária na Câmara dos Deputados, da legislação 
partidária vigente em perspectiva comparada, da participação eleitoral dos novos 
partidos, e dos índices de confiança nas instituições. 
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1. Apresentação  

O Brasil possui o sistema partidário mais fragmentado do mundo. 

Em outubro de 2013, o Tribunal Superior Eleitoral registrou o 32º partido 

brasileiro. Vinte e dois partidos têm divido as cadeiras do parlamento na 

54º legislatura (2011-2015). O maior deles (PT) não alcança 16% dos 513 

assentos. Institucionalistas e culturalistas têm diferentes diagnósticos 

para o multipartidarismo brasileiro. Para os primeiros, o excesso de 

partidos gera paralisia decisória e problemas para a governabilidade 

(Ames, 2001), principalmente se ancorado em um sistema partidário pouco 

institucionalizado e com fracas raízes sociais (Mainwaring, 1998). Para os 

últimos, se fruto da melhoria dos índices sociais e do aumento do ativismo 

social, a criação de partidos e sua ascensão ao governo  pode refletir uma 

cultura política mais propícia à democracia (Almond & Verba, 1963), pelo 

aumento do capital social (Putnam, 1993), da participação política e de 

uma cidadania crítica salutar à qualidade da democracia (Norris, 2009; 

2011; 2012; Diamond & Morlino, 2005; Miranda & Costa, 2014) (Sayuri, 

2013), na chave responsiva (Dahl, 1972). 

Seja qual for o diagnóstico, a anamnese ainda está longe de ser 

esgotada. Em todo o mundo, observamos uma queda dos índices de 

associativismo (Putnam, 1995), de confiança nas instituições políticas 

(Inglehart, 1988; 1999), de identificação partidária mesmos nas 

democracias ditas modelares (Dalton & Wattemberg, 2000; 2004; 2009), 

com a migração dos partidos da esfera da organização social  (Kirchmeier, 

1966) para a dependência do governo (Katz & Mair, 1995; Mair & Katz, 

1997). Em outras palavras, houve uma transformação do modelo de 

partido de massa (Duverger, 1980 [1951]) para o partido catch-all 

(Panebianco, 1995) e, mais contemporaneamente o partido cartel e o 

modelo business-firm (Krouwel, 2011). 

No Brasil não é diferente. Embora contrário ao ideal do constituinte, 

que previu um sistema partidário no modelo do partido de massa, os 
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partidos cada vez mais dependem de posições no governo (Paiva & 

Henrique, 2013) e adotam o modelo da cartelização (Nicolau, 2010b). As 

instituições democráticas são mal avaliadas (Moisés, 2010) e a 

identificação partidária é baixa (Paiva & Tarouco, 2011), e com fracas 

raízes sociais (Lamounier & Meneguello, 1986), o que associado ao sistema 

partidário altamente fragmentado pode implicar em problemas para a 

consolidação (1993) e para a qualidade da democracia (Kinzo M. D., 2004). 

A presente década, entretanto, trouxe uma eclosão das 

manifestações  sociais, pacíficas ou violentas, constantes ou rápidas – 

(como os flash mobs e rolezinhos) tanto em regimes autoritários (Primavera 

Árabe) quanto em democracias consideradas modelares  (Ocupy Wall 

Street). Já na década anterior, a literatura apontava a migração da 

participação política de canais tradicionais para novas formas, sem 

prejuízo da democracia (Norris, 2007). A perspectiva Eastoniana indica que 

a participação social é benéfica à democracia, desde que organizada e fruto 

de uma crítica específica às instituições democráticas incrustrada  em 

apoio difuso aos ideais do regime (Easton, 1965a; 1965b). Até que ponto as 

manifestações da presente década se enquadram nestes parâmetros? E no 

caso brasileiro, até que ponto representam ameaça à qualidade de uma 

democracia que esteve sujeita a rupturas no passado? Seriam elas fruto da 

descrença do cidadão na capacidade das instituições tradicionais da 

democracia brasileira, principalmente os partidos, como apontou o 

professor José Álvaro Moisés em debate no Programa Globo News Painel 

em 16 de junho último? 

2. Justificativa e Objetivos 

O fenômeno da Primavera do Século XXI não é prerrogativa 

brasileira. No Brasil, no entanto, ele aparece inserido em um contexto de 

crescente fragmentação, alta migração de poder dos partidos fortes para os 

segmentos intermediários e fracos (Henrique, 2012) e de baixa 

institucionalização do sistema partidário. A  Câmara dos Deputados do 
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Brasil  é sede do mais fragmentado sistema partidário  entre os 132 países 

analisados por Michael Gallagher, com 10,36 de índice de número de 

partidos parlamentares efetivos, bem a frente do segundo lugar, a Bélgica, 

que tem índice 8. Da mesma forma, o país ostenta o primeiro lugar em 

desconfiança social (Inglehart, 1999), sendo as instituições políticas – 

particularmente o Congresso Nacional e os partidos - os principais objetos 

de desconfiança dos brasileiros. Além disso, o País ocupa o 72º lugar no 

ranking da percepção de “honestidade” do setor público entre 177 países e 

territórios, de acordo com a Transparência Internacional, bem longe dos 

primeiros lugares ocupados pelos países nórdicos e pelas democracias 

ditas centrais, portanto. 

Tanto no Brasil, quanto internacionalmente há um ponto comum: a 

falta de engajamento dos partidos nas manifestações populares. Por quê? 

A literatura maisntream aponta o esgotamento do modelo de partido 

centrado em democracias modelares para inseri-los no contexto das 

democracias de Terceira Onda (Mainwaring, 1998). No Brasil, a literatura 

indica a necessidade de aprofundar a discussão do multipartidarismo 

(Nicolau, 2010), sob a abordagem do presidencialismo de coalizão 

(Abranches, 1988). Em outras palavras, é preciso repensar o papel dos 

partidos no cenário da Primavera do século XXI, particularmente no 

cenário do multipartidarismo brasileiro. Este é o propósito do presente 

grupo: investigar o multipartidarismo brasileiro no cenário das novas 

manifestações populares e sua implicação para a qualidade da 

democracia. 

3. Metodologia  

Em um primeiro momento o grupo pretende fazer uma revisão da 

bibliografia supracitada assim como pesquisar novos estudos sobre o 

presente fenômeno, em uma abordagem compreensiva, envolvendo não só 

cientistas políticos e sociólogos, mas também políticos, operadores do 

Direito e historiadores. 
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Em seguida, busca as causas do multipartidarismo na legislação 

brasileira, em perspectiva comparada. Ao mesmo tempo, analisa a 

configuração partidária na 54º Legislatura, em busca dos efeitos das novas 

agremiações, que já nasceram parlamentares. 

Verifica ainda os índices de confiança nas instituições e sua 

influência para a qualidade da democracia, ampliando a pesquisa já 

desenvolvida pelo professor José Álvaro Moisés (Moisés & Menguello, 

2013). Além disso, analisa a importância da criação das novas 

agremiações para a esfera eleitoral, trazendo para o nível nacional 

pesquisa da professora Denise Paiva em nível subnacional (Paiva & 

Henrique, 2013; Ribeiro, Ferreira, Krause, & Melo, 2013). 

4. Cronograma 

 2014  Revisão da Bibliografia e Elaboração de Artigos a serem 

apresentados em Congressos para publicação posterior 

o Participação no Congresso da IPSA, Montreal, Canadá (Julho 

2014) 

o Participação na ABCP, Brasília (Agosto, 2014)  

o Jornada do Cefor 

 2015  Análise de Dados e Elaboração de Artigos a serem 

apresentados em Congressos para publicação posterior 

o Jornada do Cefor 

 Fevereiro, 2016  Conclusão do trabalho para publicação 
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