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A pergunta “em quem você votou?” É cabível?
C. Alexandre A. Rocha 1

Introdução
Em junho de 2013, as ruas brasileiras foram tomadas pelos maiores protestos
populares em duas décadas. O que começara como atos contra aumentos nas passagens dos
ônibus, transformou-se em canal para uma insatisfação generalizada com os gastos com a
Copa do Mundo de Futebol, com a qualidade dos serviços de transportes urbanos, de saúde e
de educação, com várias denúncias de corrupção e com supostos exemplos de impunidade.
Tinha-se,

portanto,

uma

pauta

de

reivindicações diversa e desconexa. Além do
mais, diferentemente do que ocorrera nas
“Diretas Já”, em 1984, e nas manifestações
contra o Presidente Fernando Collor, em
1992, os protestos primaram por passar ao
largo de lideranças políticas tradicionais,
rejeitando-se a presença de parlamentares e
de

símbolos

partidários.

Dessa

forma,

cristalizou-se entre vários observadores a
percepção de que nosso sistema político
enfrenta uma crise de representatividade. Em
19 de junho de 2013, p. ex., o site UOL
noticiou o que segue:

Mais do que uma insatisfação com altos custos de vida ou com episódios de corrupção e
impunidade, o que de fato tem turbinado as manifestações populares pelo Brasil afora é um
nível crescente de indignação da classe média com a representação política tradicional. Essa é,
em síntese, a avaliação de especialistas ouvidos pelo UOL sobre o fenômeno de ocupação das
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ruas por multidões de estudantes e de trabalhadores – a maioria de estratos sociais chamados de
emergentes. 2

Impõe-se notar, entretanto, que esses juízos não constituem, em sentido estrito,
uma novidade. Com efeito, esse tema guarda relação estreita com discussões recorrentes no
âmbito da Ciência Política sobre o exato significado da representação política nas sociedades
modernas, passando pelo grau de autonomia dos representantes vis-à-vis o grau de controle
exercido pelos representados e pela assimetria informacional entre estes e aqueles.

Interessa-nos,

em

especial,

os

juízos,

bastantes

difundidos,

sobre

desvirtuamento da proporcionalidade parlamentar e do desligamento do parlamentar com seu
partido político. Trata-se de questão basilar relacionada com a qualidade do nosso sistema
representativo, que, por ser passível de análise matemática, pode ser confirmada ou refutada
de maneira incontrovertida. Com isso, a nossa pergunta-chave é: qual é a taxa de
aproveitamento dos votos de todos os brasileiros? Uma taxa reduzida simplesmente mostraria
que é inócua a costumeira provocação sobre se lembramos ou não em quem votamos no
passado. No intuito de responder a essa questão, analisaremos as últimas eleições para a
Câmara dos Deputados, em 2010. Os dados usados foram extraídos do site do TSE. 3

Este artigo baseia-se em versão mais ampla publicada recentemente (Rocha,
2015) e divide-se em quatro seções. Primeiramente, exporemos as principais características
das eleições de 2010 para a Câmara dos Deputados. Depois, apontaremos aspectos do nosso
sistema eleitoral que podem engendrar resultados pouco representativos da vontade geral dos
eleitores. Em seguida, analisaremos os resultados efetivamente alcançados. Nessa análise,
consideraremos apenas os candidatos eleitos, descartando-se todos os suplentes. Por fim,
teremos a conclusão.
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I. As Eleições para a Câmara dos Deputados de 2010
As eleições de 2010 para deputado federal contaram com 4.887 candidatos,
pertencentes a 27 partidos. Havia 135.523.581 brasileiros aptos a votar e 111.038.684
compareceram – abstenção de 18,07%, portanto. Os votos nominais, em legendas, brancos e
nulos foram, respectivamente, 89.367.502, 9.022.359, 7.506.834 e 5.141.988. Dessa forma, os
votos válidos somaram 98.389.861. Em disputa, 513 vagas na Câmara Baixa.

Ao todo, 657 seções estaduais dos vários partidos apresentaram candidatos:
105 concorreram isoladamente, enquanto as demais organizaram-se em 104 coligações. A
maior coligação reuniu 14 seções. Em média, as coligações contaram com 5,3 seções.

A quantidade de candidatos deve ser considerada alta ou baixa vis-à-vis as
vagas em disputa? À primeira vista, a relação média de 9,53 candidatos por vaga pode parecer
alta. No entanto, considerando-se o disposto no art. 10 da Lei 9.504/1997, que estabelece as
normas para as eleições, a conclusão tende a ser diversa. Com efeito, o citado dispositivo
estabelece que cada partido pode registrar candidatos até 150% do número de lugares a
preencher. Já as coligações podem registrar até 200%. Além do mais, esses percentuais sobem
para 200% e 300%, respectivamente, no caso de entes com até vinte lugares a preencher. À
luz da quantidade de partidos e coligações que concorreram na eleição de 2010, temos que
16.248 candidaturas poderiam ter sido lançadas naquele pleito. Com isso, as 4.887
candidaturas efetivamente lançadas representaram apenas 30,08% do total legal admitido. Na
falta de coligações, se as 657 seções estaduais permanecessem na disputa, o total admitido
alcançaria 21.509 candidaturas.

Por esse prisma, temos que as seções partidárias têm sido, em média,
moderadas na fixação do tamanho de suas chapas. Isso, porém, evidencia outra questãochave: nosso marco legal pode estar sendo demasiado permissivo ao tratar desse tema.
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II. Riscos para a Representatividade das Eleições para Deputado
Qualquer exame dos resultados das eleições proporcionais no Brasil precisa
começar pela definição do quociente eleitoral. Para obtê-lo, divide-se a quantidade de votos
válidos pela quantidade de cadeiras em disputa, arredondando-se para o inteiro mais próximo.
No caso em tela, a votação relevante é aquela obtida pelos candidatos e pelas legendas em
cada estado. Dividindo-se as votações obtidas pelos quocientes eleitorais, temos frações
desses coeficientes. Somadas, essas frações totalizam as vagas em disputa: 513.

Se todos os votos dados fossem considerados na composição da Câmara Baixa
e se os votos nominais e de legenda fossem computados separadamente, as frações dos 4.887
candidatos e das 209 legendas somariam 467,78 e 45,22 cadeiras, respectivamente.
Evidentemente, não é o que acontece. Primeiro, os votos de legenda são combinados com os
nominais no intuito de determinar a votação total de cada coligação ou partido que esteja
concorrendo isoladamente. Depois, compara-se o total obtido com o quociente eleitoral para
determinar quais legendas contarão com representantes na legislatura subsequente.

Dessa forma, temos que os citados quocientes representam autênticas cláusulas
de barreiras, pois os candidatos de legendas cujas votações sejam menores do que os
quocientes correspondentes simplesmente são desconsiderados. Apenas aqueles pertencentes
a legendas com votações superiores serão listados, em ordem decrescente das suas votações
nominais. O rol final de eleitos e de suplentes será ditado pelo Método d’Hondt, que aloca as
vagas em disputa entre as legendas habilitadas.

Note-se que, em um cenário no qual os eleitos tivessem de alcançar, sem
exceção, o quociente eleitoral, esses candidatos precisariam receber 100% dos votos, bem
como ser, em cada estado, igualmente votados. Semelhante disputa não teria, naturalmente,
sentido. Na prática, somente 35 candidatos obtiveram votações maiores do que os respectivos
quocientes eleitorais.
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O sistema eleitoral brasileiro, no caso de pleitos proporcionais, combina
circunscrições geográficas amplas (os estados, no caso de eleições para as assembleias
legislativas e a Câmara dos Deputados, ou os municípios, no caso das câmaras de vereadores),
com cláusulas de barreira e muitos candidatos. Nesse contexto, qual será o piso para a
representação popular? No modelo distrital com 2º turno, p. ex., o piso sempre será “50% +
1” dos votos válidos.

Podemos imaginar pelo menos duas situações-limite que resultariam em baixo
aproveitamento dos votos dados, resultantes de disputas intralegendas e entre legendas. Na
primeira, imaginemos uma legenda com dez candidatos e 100.001 votos que seja contemplada
com uma única vaga pelo Método d’Hondt. Se nove obtiverem 10.000 votos cada e um,
10.001 votos, este último será eleito embora tenha sido votado por apenas 10% dos eleitores
da legenda em questão. Estendendo-se esse exercício para as demais coligações, temos que o
grau de representatividade daqueles eleitos pode ser muito reduzido, especialmente no caso de
coligações inconsistentes do ponto de vista ideológico.

Na segunda, imaginemos uma disputa com dez legendas, 100.010 votos válidos
e dez vagas. O quociente eleitoral, portanto, é igual a 10.001. Se nove obtiverem 10.000 votos
cada e uma, 10.010, todas as vagas serão preenchidas por essa última, supondo que esta conte
com pelo menos dez candidatos.

Sempre que a quantidade de legendas for igual ou menor ao de vagas, o cenário
anterior pertencerá, in totum, ao campo do possível: todas as legendas, com uma única
exceção, obteriam o “quociente eleitoral – 1”, enquanto a restante capturaria os votos
remanescentes e ocuparia todas as vagas em disputa. Caso haja mais legendas do que vagas,
uma poderia atingir o quociente eleitoral enquanto as demais ficariam abaixo. A tabela a
seguir mostra o que aconteceria no caso brasileiro:
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TABELA 1: REPRESENTAÇÃO POPULAR MÍNIMA
UF

VAGAS

VOTOS
VÁLIDOS
346.126
1.415.349
1.530.188
343.609
6.684.011
4.245.463
1.406.083
1.886.271
2.988.243
3.043.352
10.413.335
1.281.235
1.506.816
3.422.655
1.952.737
4.450.200
1.668.005
5.717.621
8.009.950
1.653.375
765.958
222.696
6.165.335
3.471.076
1.028.489
22.043.634
728.049
98.389.861

QUANTIDADE
QUOCIENTE
ELEITORAL1
43.266
157.261
191.274
42.951
171.385
192.976
175.760
188.627
175.779
169.075
196.478
160.154
188.352
201.333
162.728
178.008
166.801
190.587
174.129
206.672
95.745
27.837
198.882
216.942
128.561
314.909
91.006
4.407.478

LEGENDAS

AC
8
AL
9
AM
8
AP
8
BA
39
CE
22
DF
8
ES
10
GO
17
MA
18
MG
53
MS
8
MT
8
PA
17
PB
12
PE
25
PI
10
PR
30
RJ
46
RN
8
RO
8
RR
8
RS
31
SC
16
SE
8
SP
70
TO
8
TOTAL
513
Fonte: elaborado pelo autor.
Notas: (1) Votos Válidos / Vagas.
(2)
Votos Válidos – [(Quociente Eleitoral – 1) × (Legendas – 1)].

2
5
7
6
8
9
9
5
5
7
12
4
6
6
7
9
9
12
15
8
5
5
13
9
8
16
2
209

LEGENDA
DOMINANTE2
302.861
786.309
382.553
128.858
5.484.324
2.701.666
175.767
1.131.767
2.285.131
2.028.907
8.252.088
800.775
565.061
2.415.997
976.375
3.026.144
333.609
3.621.171
5.572.153
206.679
382.983
111.352
3.778.766
1.735.546
128.568
17.320.013
637.044
65.272.467

O simples somatório dos quocientes eleitorais é uma boa aproximação da
menor representação admitida quando há mais legendas do que vagas. Neste caso, apenas
4,48% dos votos seriam aproveitados. Concretamente, porém, uma vez que isto ocorreu
somente no Distrito Federal, a menor representação exigida alcançaria 66,34% dos votos
válidos. Trata-se de um resultado especialmente relevante, pois indica que, na prática, uma
menor quantidade de coligações aumenta o grau mínimo de representatividade do nosso
sistema eleitoral, embora inexistam restrições legais nesse sentido.
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III. Os Resultados das Eleições para a Câmara dos Deputados de 2010
E o que podemos afirmar acerca da quantidade de candidaturas? Lembremos,
primeiro, que os votos dos 4.887 candidatos, expressos na forma de frações dos quocientes
eleitorais, somam 467,78 cadeiras. Ordenando-se e acumulando-se essas frações, temos que
710 candidatos responderam por 80% dos votos dados, como ilustrado pelo próximo gráfico.
Esse conjunto restrito concentrou 96,49% dos eleitos. Apenas 18 deputados saíram do rol de
4.177 candidatos com votações reduzidas.
Gráfico 1
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Fonte: elaborado pelo autor.

A quantidade de candidatos competitivos é um subconjunto diminuto do
universo de candidatos, o que reforça a ideia de que nosso marco legal é demasiado
permissivo ao tratar do tamanho máximo de cada chapa. E quem são os candidatos? Análise
quantitativa recente apontou, para os níveis federal e estadual, forte correlação entre o
desempenho do partido e a quantidade de candidatos não migrantes (i.e., aqueles que, no
período analisado, disputaram um cargo específico pelo mesmo partido), diferentemente do
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ocorre com os migrantes, que concorreram por partidos diferentes, e dos novatos, que
disputaram pela primeira vez (Barbosa-Filho et al., 2014, p. 5). Assim, a estratégia eleitoral
dominante parece ser o simples reconhecimento nominal. Os seus exemplos mais conhecidos
e comentados advêm dos mundos artístico e esportivo, mas estão inseridos em um fenômeno
muito mais amplo, que favorece os políticos tradicionais. O DIAP, 4 p. ex., calculou que quase
80% dos deputados buscaram a reeleição em 2010 e que a proporção entre candidatos à
reeleição e reeleitos alcançou 70,76% naquele pleito.

Em uma perspectiva de mais longo prazo, as taxas de renovação parlamentar
caíram de cerca de 60% em 1990 para menos de 50% nos pleitos realizados após 1998. Uma
possível explicação para esse comportamento são os ajustes feitos na legislação eleitoral nas
duas últimas décadas, frequentemente no sentido de disciplinar de maneira mais estrita o
período e os espaços dedicados à propaganda eleitoral. A consequência disso pode ser o
favorecimento dos incumbentes em detrimento dos novatos. Esses ajustes podem, inclusive,
refletir um processo de aprendizado do próprio sistema político, em busca de contextos menos
propícios a altas taxas de renovação parlamentar.

Outro exemplo de aprendizagem pode ser encontrado, p. ex., na relação entre
votação obtida e representação parlamentar. O que os dados mostram sobre a recorrente
preocupação com o desvirtuamento da proporcionalidade parlamentar? Agregando-se as
bancadas eleitas pelas seções estaduais, o resultado é o mostrado pelo gráfico a seguir.

4

Vide:
2014/.

http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/renovacao-da-camara-tende-a-ser-recorde-em-

www.brasil-economia-governo.org.br

Gráfico 2
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Fonte: elaborado pelo autor.
Nota: partidos não assinalados: PHS, PMN, PRP, PRTB, PSL, PSOL, PT do B e PTC.

Com efeito, as bancadas de cada partido são muito próximas das que seriam
obtidas considerando-se as suas participações nos votos válidos apurados nacionalmente.
Como isso será possível? Aqui convém retomar a hipótese de aprendizagem. Fixadas as
regras da disputa, é razoável que os atores envolvidos busquem otimizar os resultados
alcançados. Após sucessivas interações, esses resultados devem se aproximar do equilibro
relativo entre os vários contendores. Afinal, trata-se de um exercício de “tentativa e erro”,
com cada participante sempre buscando os melhores desenlaces.

Essa última constatação, entretanto, não desqualifica, por si só, o debate acerca
da qualidade do nosso sistema representativo. Ainda há o problema do afastamento do
parlamentar em relação ao seu partido. Em outras palavras, ainda que os partidos estejam
sendo, ao menos aparentemente, eficientes na montagem de suas bancadas, em que medida
são eles próprios relevantes para explicar a ação individual dos parlamentares no exercício
dos seus mandatos? Aqui, em que pesem os problemas de fluidez e de multiplicidade das
fronteiras partidárias, há evidências de que os parlamentares são sim pautados por suas
lideranças, em detrimento, p. ex., de afinidades regionais ou estaduais (Oliveira et al., 2014, p.
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1). Dessa forma, em um contexto no qual os partidos desempenham um papel relevante na
delineação da ação congressual e no qual estes têm a possibilidade de moldar e de se moldar,
de modo dinâmico, ao processo eleitoral, quais são os seus resultados em termos de
participação nos votos dados?

Vimos que o comedimento na formação de coligações assegura um grau
elevado de representatividade para os eleitos e que são poucos os candidatos efetivamente
competitivos. São indícios que antecipam a resposta buscada: o sistema eleitoral brasileiro
tem demonstrado ser capaz de representar parcela bastante expressiva dos eleitores.

Em termos dos votos válidos, as votações nominais dos eleitos e dos não
eleitos de legendas eleitas 5 e as votações em legendas eleitas alcançaram, respectivamente,
59,93%, 23,03% e 7,90% do total, somando 90,86%. O somatório é, inegavelmente, muito
alto. As votações nominais dos não eleitos de legendas não eleitas e as votações em legendas
não eleitas, por sua vez, atingiram minúsculos 7,86% e 1,27% do total. Quase todos os votos
válidos estão, portanto, representados, em alguma medida.

Já, em termos de eleitores aptos, as votações nominais dos eleitos e dos não
eleitos de legendas eleitas e as votações em legendas eleitas alcançaram, respectivamente,
43,51%, 16,72% e 5,74% do total, somando 65,97%. As votações nominais dos não eleitos de
legendas não eleitas e as votações em legendas não eleitas, a seu tempo, atingiram minúsculos
5,71% e 0,92% do total. Os 27,40% restantes são as abstenções e os votos brancos e nulos.
Consequentemente, mais de um eleitor a cada dois está formalmente representado na Câmara
Baixa.

Conclusão
As evidências contidas no presente trabalho contrapõem-se às visões de que
estejamos vivenciando uma crise do nosso sistema representativo, capitaneadas pelo
desvirtuamento da proporcionalidade parlamentar e pelo desligamento do parlamentar com
5

Apenas os votos dados aos não eleitos nos estados dos eleitos foram considerados.
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seu partido político. Essas assertivas não foram corroboradas pelos dados obtidos juntamente
ao TSE e por estudos quantitativos recentes. Isso serve como alerta para que se evitem juízos
demasiado categóricos sobre cenários dinâmicos, no qual os participantes têm a possibilidade
de moldar e de se moldar às regras do jogo. Há, em curso, um processo de aprendizado, no
qual os contendores procuram continuamente otimizar os seus resultados.

Claro que o tema da crise, real ou suposta, não se esgota nas duas colocações
anteriores. Ele pode guardar relação com o distanciamento entre representantes e
representados. A própria legislação eleitoral, ao limitar de modo talvez draconiano o período e
os espaços para debates políticos, pode estar contribuindo para esse hipotético mal-estar.

Sob qualquer hipótese, não podemos considerar politicamente saudável que os
brasileiros, embora maciçamente representados na Câmara Baixa, mantenham uma relação
tão distante com os seus representantes. A resposta para a pergunta sobre se cabe ou não
lembrar em quem votamos nas eleições passadas é afirmativa, pois a taxa de aproveitamento
dos votos dados é sim bem alta. O que falta é dar consequência prática a isso:

Os caminhos a seguir são vários. O voto distrital, p. ex., teria o condão de
limitar as circunscrições eleitorais ao mesmo tempo em que restringiria a quantidade de
candidatos, explicitando melhor as opções colocadas para os eleitores. A simples diminuição
do número de possíveis pleiteantes já representaria um avanço nesse último sentido. E os
dados mostram de maneira cabal que poucos votos teriam de ser redistribuídos, pois poucos
são os candidatos efetivamente competitivos.

O fim das coligações, por sua vez, em que pesem os problemas de
inconsistência programática, precisa ser analisado com cuidado. No caso em tela, se todos os
partidos tivessem de concorrer isoladamente, 99 cadeiras precisariam ser redistribuídas e seis
partidos perderiam todos os seus deputados. Em um ambiente propício à fundação de novos
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partidos, 6 todavia, isso aumentaria o risco de que alguns poucos partidos superem o quociente
eleitoral, em detrimento do aproveitamento dos votos dados.

Por fim, impõe-se notar que número não é qualidade. O nosso sistema
representativo tem sido bem sucedido em capturar a maior parte dos votos válidos, mas não
em motivar parte importante do eleitorado apto a participar do processo eleitoral ou em
estimular o acompanhamento dos representantes pelos representados. Um sistema que
valorizasse a disputa entre os contendores, explicitando clivagens e compromissos, poderia
alcançar resultados qualitativamente superiores em termos de engajamento do eleitorado,
ainda que ao custo de uma menor taxa de aproveitamento dos votos dados.
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