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Mensagem do
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O tema de abertura da terceira edição da Cadernos liberais
é sobre Educação Conectada. Através de dois artigos (um escrito pelo cientista político Murilo Medeiros e outro por Mendonça Filho, presidente da Fundação Indigo e Ex-Ministro da
Educação) aprendemos sobre o que foi o projeto e qual sua
importância para a educação brasileira.
Murilo Medeiros, em seu artigo, destaca o tamanho do
desafio para se garantir a conectividade dos estudantes brasileiros, pois apenas 6% das escolas brasileiras possuem internet de qualidade. Outro dado relevante é a desigualdade
entre alunos, pois enquanto na rede privada de ensino apenas
9% dos alunos não possuem computador ou tablet, na rede
pública esse número sobe para 39%. O artigo apresenta ainda
o fato de que ao desenvolver e aprovar o programa de Educação Conectada, o Ex-Ministro Mendonça Filho se mostrou
a frente do seu tempo, pois o ensino virtual foi a estratégia
adotada pela educação brasileira para enfrentar o período de
isolamento exigido por conta da Covid/19. O Presidente Mendonça Filho, por sua vez, apresentou no seu artigo o olhar peculiar de quem coordenou o desenvolvimento do projeto e sua
implementação.
Na editoria de eleições, iniciamos uma discussão que
tende a se prolongar pelas próximas edições da Cadernos
Liberais: Sistemas Eleitorais.

Item necessário de qualquer debate sobre reforma política, os sistemas eleitorais são sempre objeto de muita polêmica e discussão. A verdade é que todos os modelos de sistemas
apresentam falhas e virtudes. Em seu artigo, o ex-Deputado Federal Paulo Gouvea aborda a necessidade dos sistemas
eleitorais conseguirem refletir em representatividade as aspirações dos eleitores. Para isso, Paulo Gouvea faz uma defesa enfática do modelo de votação distrital, que na sua visão,
apesar de algumas vicissitudes ainda seria o melhor dos modelos. Cumpre lembrar que os textos presentes na Cadernos
Liberais refletem a visão dos autores e não, necessariamente,
a da Fundação Indigo.
Ainda na temática de eleições a terceira edição da revista apresenta artigo do cientista político, Ighor Branco, sobre
como a sociedade brasileira ainda se choca com os resultados eleitorais advindos da proporcionalidade. Esse é um tema
recorrente nas eleições, sejam nas disputas para vereadores,
deputados estaduais/distrital ou mesmo deputados federais,
a população sempre se “surpreende” quando se depara com
um deputado com uma elevada votação (maior que a maioria
dos eleitos), e mesmo assim não consegue se eleger.
Cumprindo o objetivo de oferecer subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas cada vez mais assertivas, a
Fundação Indigo tem advogado pelo desenvolvimento de projetos pautados em dados e evidências.

Na edição passada da revista Cadernos Liberais, o Coordenador de Estudos da Indigo, Tiago Levi, nos apresentou o
sistema de inteligência desenvolvido pela Fundação para subsidiar seus filiados com informações relevantes nas mais diversas áreas. Nessa terceira edição, Marcus Cintra (CEO da
Indigo) e Mendonça Filho (Presidente da Indigo), nos apresentam um novo projeto: Os Panoramas Socioeconômicos e
Ambientais.
Essa iniciativa oferece conteúdo em duas frentes: a primeira é de disponibilizar dados sociodemográficos, de saúde,
financeiros e ambientais de forma que possa ser facilmente
utilizada por especialistas e estudantes para o desenvolvimento e avaliação de políticas públicas; a segunda frente é disponibilizar por meio de relatórios o diagnóstico da situação do
Brasil e de cada um dos estados (e distrito federal). O acesso
é simples, e feito pelo site da Indigo (https://indigo.org.br/).
Apresentado em formato de planilha excel e com padronização nos moldes do IBGE, os dados encontram-se disponível
em Estatísticas e na sub-aba Dados Abertos. Os relatórios de
cada estado e do Brasil estão disponíveis na seção Estudos.
Essa edição ainda conta com artigos como: o papel do
Brasil na crise europeia; e a caravana de formação de candidatos feita pelo Índigo. Aos nossos leitores, esperamos que
gostem dos artigos e sintam-se livres para sugerirem novos
conteúdos para as próximas edições da revista.
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EDUCAÇÃO
CONECTADA
Uma política pública para garantir a
universalização do acesso à internet
de alta velocidade e fomentar o uso de
tecnologias digitais na educação básica
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A

Política de Inovação Educação Conectada
(Piec), implantada em 2017, na gestão do
ministro Mendonça Filho, para levar internet aos alunos de todo o Brasil até o final de 2024

Em um mundo cada vez mais tecnológico, especialmente após a pandemia da covid-19, que fomentou a instalação do ensino virtual em centenas de escolas públicas
e particulares, é impossível imaginar uma nação como o
Brasil sem um programa sério e comprometido de educação conectada.
Apesar de as estatísticas mostrarem que o país ainda
tem muito a evoluir no tema, o União Brasil foi o responsável pela criação de uma importante Lei que garante a ampliação do acesso à internet a todos os estudantes
brasileiros. A Política de Inovação Educação Conectada
(Piec) foi implantada em 2017, na gestão do ministro
Mendonça Filho, para levar internet aos alunos de todo
o Brasil até o final de 2024. Foi por meio do ex-ministro da Educação, ex-deputado federal por Pernambuco e
atual presidente do Instituto de Inovação e Governança
(Índigo), Mendonça Filho, que a pasta instalou o projeto
com objetivos claros de levar internet aos alunos de todo
o Brasil até o final de 2024.
O programa, formulado em parceria com o Ministério
da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, foi dividido em três fases: indução (2017 a 2018) para a construção e implantação do projeto, com a meta de alcançar
10 | Cadernos Liberais

Entre os objetivos da fase de indução, conduzida diretamente por Mendonça Filho, estavam: universalizar
o acesso à internet de alta velocidade nas escolas, formar
professores para práticas pedagógicas mediadas pelas
novas tecnologias e usar conteúdos educacionais digitais em sala. Ou seja, como ministro, Mendonça esteve à
frente do seu tempo já que o mundo não imaginava que,
três anos depois, em 2020, o ensino virtual predominaria nos centros de ensino públicos e privados, mudando a
relação escola, professor e aluno, como consequência do
isolamento social provocado pela pandemia da covid-19.
Na gestão de Mendonça Filho, o Ministério da Educação (MEC) anunciou, para o período de indução, um
investimento de R$ 271 milhões. Desse total, R$ 255
milhões eram para a melhoria da infraestrutura e conexão das escolas, incluindo a ampliação da rede terrestre de
banda larga, serviços de conectividade, infraestrutura de
Wi-Fi, compra de dispositivos e aquisição de um satélite
responsável por levar internet de, no mínimo, 10 MB a
escolas da zona rural. Uma das metas para o período foi
atingir 22,4 mil escolas urbanas e rurais que atendiam,
à época, 12,8 milhões de alunos dos ensinos fundamental e médio. Outros R$ 15,5 milhões foram destinados
ao financiamento da formação de articuladores locais,
à construção de plataforma para cursos online e à produção de conteúdos específicos.
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O programa também inclui a Plataforma Integrada de
Recursos Educacionais Digitais, que foi produzida com
base no conceito de rede social. A plataforma visa integrar materiais digitais já desenvolvidos pelo Ministério
da Educação e por instituições parceiras.
Além disso, na gestão de Mendonça Filho, o MEC
previu um plano de formação continuada para professores e gestores com cursos específicos sobre práticas
pedagógicas mediadas por tecnologia, cultura digital e
outros recursos educacionais, como robótica. Paralelamente, o ministério instituiu 6,2 mil articuladores locais
espalhados pelo país, cujo papel era atuar no processo
de construção e implementação das ações na rede. Ainda
foram inseridos, nesta política nacional sob a gestão de
Mendonça, programas como o Amazônia Conectada e o
Nordeste Conectado, com foco nas regiões com a maior
parte das escolas sem conexão.
Inciativa de Mendonça Filho torna
Educação Conectada em Lei
Se hoje o Brasil possui a Lei nº 14.180, de 2021, que
instituiu oficialmente a Política de Inovação Educação
Conectada (Piec) no ordenamento jurídico nacional,
deve-se ao presidente do Instituto Índigo, Mendonça
Filho.
12 | Cadernos Liberais

Em 2017, quando ainda era deputado federal, ele
apresentou o Projeto de Lei nº 9.165, de 2017, que tratava sobre o tema. A ideia de Mendonça em instalar uma
política nacional sobre educação conectada tornou-se
tão importante e foi tão bem-sucedida que, poucos anos
depois, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei do
ex-deputado federal por Pernambuco. Em julho de 2021,
o presidente Jair Bolsonaro sancionou o texto, transformando-o em lei, dando, assim, a devida importância ao
projeto, antes instituído por decreto presidencial.
A última vez que o Brasil havia discutido um grande
plano de conectividade foi por intermédio do Programa
Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), lançado
em 1997, que acabou focando apenas na aquisição de
computadores, sem pensar nas outras dimensões tecnológicas.
A Política de Inovação Educação Conectada (Piec),
símbolo de qualidade de política pública formulada pelo
União Brasil, avançou no sentido de garantir apoio à
universalização do acesso à internet de alta velocidade e
no fomento ao uso pedagógico de tecnologias digitais na
educação básica.
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Objetivos do PIEC
levar inovação e tecnologia a escolas em regiões de
maior vulnerabilidade socioeconômica;
prestar apoio técnico e financeiro para a contratação
de serviços de internet e aquisição de equipamentos;
disponibilizar materiais didáticos digitais gratuitos;
incentivar a formação dos professores e gestores em
práticas pedagógicas para uso de tecnologia.
De acordo com dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Programa de Inovação Educação Conectada repassou, em 2020, R$
223 milhões, beneficiando 74 mil escolas e mais de 22
milhões de alunos. O ambiente virtual do programa
ofereceu, ainda, cursos que contaram com mais de 900
mil inscritos. A partir de agora, com a Piec tornando-se
uma política permanente, respaldada por lei, a Política de Educação Conectada no Brasil ganha mais força e
previsibilidade, reduzindo riscos de descontinuidade ou
esvaziamento. A Lei nº 14.180, de 2021 é, portanto, de
suma importância para estimular uma educação moderna e digital, por meio do financiamento de ações como a
garantia de infraestrutura e conexão, formação de atores
escolares e a produção de material.
14 | Cadernos Liberais

CONTINUIDADE DO PROGRAMA MEC inaugurou em 2022 projeto
que leva internet Wi-Fi a 266 mil alunos de escolas públicas

Não se trata apenas de disponibilizar equipamentos tecnológicos nas escolas, mas de preparar os jovens brasileiros para interagir com a realidade do mundo contemporâneo cada vez mais conectado.
Instituto Índigo | 15

Desafios da Conectividade
A instituição da Política de Inovação Educação
Conectada, idealizada pelo União Brasil, é uma marca
importante para a melhoria dos índices educacionais do
país.
Os números atuais revelam os enormes desafios a superar. A pandemia escancarou a desigualdade no acesso
de alunos e professores à internet. Isso dificulta iniciativas de educação remota (ou híbrida, com alternância
entre aulas presenciais e virtuais).
28 mil escolas no Brasil (20% no total) estão fora
das zonas de cobertura de banda larga, sendo que
5.435 instituições de ensino da educação básica não
têm acesso à rede elétrica ou tem energia via gerador.
Os dados são da Unicef e da Fundação Lemann.
Somente 6% das escolas brasileiras possuem internet em padrão internacional para oferecer aulas online em boa qualidade, conforme aponta a Fundação
Lemann.
A qualidade da internet reflete a desigualdade entre
as regiões do Brasil. A média de velocidade nas regiões
Sul/Sudeste é de 22,32 megabytes por segundo. No
Norte/Centro-Oeste, a média é de 9,34 megabytes.
16 | Cadernos Liberais

Nas escolas rurais, o número é de 8,34, enquanto
nas urbanas é de 20,26 MB/s. Atualmente, segundo
levantamento do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 39% dos estudantes de escolas públicas
urbanas não possuem computador ou tablet em casa.
Nas escolas particulares, o índice é de 9%.
Em relação à internet, o CGI.br identificou 20 milhões de lares brasileiros sem conexão, o que representa 28% do total. No recorte por classes, as D e E
são as mais desfavorecidas, com 50% sem internet.
Em 2021, somente duas em cada dez cidades brasileiras terminaram o ano com plataformas educacionais digitais, aponta dados da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).
Professores: 79% dos docentes disseram que a ausência de curso específico para o uso do computador
e da internet nas aulas dificulta o trabalho escolar.
Em artigo publicado no Jornal do Commercio (JC),
em abril de 2022, o ex-ministro Mendonça Filho ressaltou que o único caminho para ampliar o acesso à internet em benefício de todos os estudantes brasileiros é por
meio do que chamou de “pacto nacional pela educação”,
integrando sociedade civil e agentes públicos para acelerar o processo de inclusão digital nas escolas públicas
do Brasil.
Instituto Índigo | 17
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Sem isso, será difícil o país tornar o acesso virtual
democrático e com a amplitude necessária. Afinal, “a
desconexão da escola pública brasileira com o mundo
digital é gritante”, afirmou em seu artigo. A expansão do
acesso à internet para os alunos é essencial para conter
a evasão escolar e para mitigar as disparidades acentuadas na pandemia entre alunos ricos e pobres.
É fundamental aproveitar a janela de oportunidade
gerada a partir dos recursos do Fust e do edital do 5G
para ampliar a infraestrutura de conexão digital. Para
não ficar para trás na sociedade do conhecimento, o Brasil precisa priorizar, como política de Estado, o investimento na conectividade escolar.
Murilo Medeiros, cientista político
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MEGAEDU:
CONECTAR A ESCOLA
AO DIGITAL

Para não ficarmos para trás na
sociedade do conhecimento,
o Brasil precisa de um pacto
social pela educação, que
passa, necessariamente, pelo
acesso de todos os alunos
da rede pública ao ambiente
digital
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desconexão da escola pública brasileira com o
mundo digital é gritante. Numa sociedade disruptiva como a nossa, a falta de conectividade
nas escolas, as dificuldades na formação do professor e
no uso pedagógico de tecnologias digitais aumentam a
distância entre o Brasil e a fronteira de países da primeira liga mundial. Para se ter uma ideia, das 140 mil
escolas públicas no país, 20% não têm internet e apenas
6% das conectadas têm velocidade adequada para uso
pedagógico. Para não ficarmos para trás na sociedade do
conhecimento, o Brasil precisa de um pacto social pela
educação, que passa, necessariamente, pelo acesso de
todos os alunos da rede pública ao ambiente digital.
Nessa jornada pela educação de qualidade, temos
uma excelente notícia. O lançamento da MegaEdu, organização sem fins lucrativos, focada em levar internet
de alta velocidade para todas as escolas públicas do Brasil. Inspirada no projeto EducationSuperHighway, uma
organização da sociedade civil dos Estados Unidos que
ajudou a levar fibra óptica para as escolas públicas americanas, a MegaEdu trabalha com lideranças educacionais, como diretores, secretários e gestores de secretarias,
gestores de políticas públicas federais, e com empresas
de telecomunicação para criar soluções simples que liguem quem tem direito ao acesso e quem pode ajudar a
transformar a educação.
22 | Cadernos Liberais

MEGAEDU Homepage do Portal MegaEdu
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Apoiada pela Fundação Lemann, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Imaginable Futures
e UK Government e presidida por Cristieni Castilhos,
a MegaEdu defende que a internet na escola pública é
um direito e uma ferramenta básica para educação. Essa
integração entre sociedade civil e agentes públicos para
acelerar o processo de inclusão digital é fundamental.
Em 2017, quando fui ministro da Educação, lançamos a
Política de Inovação Educação Conectada, numa parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para ampliar a rede terrestre de banda larga, os serviços de conectividade, a infraestrutura de wi-fi e formar articuladores
locais.
Investimos para promover a universalização do acesso à internet de alta velocidade nas escolas, universidades,
centros de pesquisa e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Programas como
o Amazonia Conectada e o Nordeste Conectado foram
incluídos nesta política com foco nas regiões que têm a
maior parte das escolas sem conexão. Segundo levantamento feito pela MegaEdu, hoje metade das escolas está
em áreas com cobertura de fibra ótica. No entanto, 22%
delas estão desconectadas, precisando apenas instalar
os cabos.
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DESENVOLVIMENTO DO MEGAEDU Em estudo divulgado na sua
homeage, o MegaEdu estabelee os parâmetros básicos para a implementação do projeto

Neste momento em que a Política de Inovação
Educação Conectada pode ser incrementada com recursos do FUST e do edital do 5G para ampliar a infraestrutura de conexão digital na educação, iniciativas como a
MegaEdu são urgentes e a relevantes para dar o primeiro
grande passo, que é garantir internet em todas as escolas.
Mendonça Filho, ex-ministro da Educação
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DESTAQUE
Caravana União Pelo Brasil percorre
o país integrando e fortalecendo o
partido no processo eleitoral

A

té para os políticos mais experientes, o processo
eleitoral gera inúmeras dúvidas e foi com a intenção
de saná-las que o Instituto Índigo realizou o projeto
Caravana União Pelo Brasil. Ao todo foram realizados eventos em 10 estados, que juntos reuniram mais 1.300 candidatos, assessores de campanha e secretários partidário. Durante a Caravana foram abordados aspectos jurídicos das
campanhas eleitorais, ferramentas gratuitas para as redes
sociais, contabilidade eleitoral, dentre outros assuntos.
De Junho a agosto foram realizadas as etapas Bahia,
Distrito Federal, Acre, Santa Catarina, Rondônia, Tocantins, Aracaju, Rio Grande do Norte e Recife sempre com a
proposta de discutir importantes temas que gerassem um
diferencial no desempenho dos candidatos do União Brasil.
“O Instituto sempre oferece este espaço de formação e ao
mesmo temo de interação entre os candidatos e assessores.
É uma experiencia rica para todos que podem participar.
Sairemos muito mais fortes desse processo, conhecendo e
respeitando as regras do jogo”, destacou o presidente do
Índigo, Mendonça Filho.
26 | Cadernos Liberais

O Coordenador do Núcleo Digital do União Brasil Nacional. Tema: Ferramentas gratuitas para as redes sociais,
Júlio Pontes, que participou de 8 dos 10 eventos da Caravana como palestrante se disse um apaixonado pelo projeto.
“A ideia da minha palestra era apresentar ferramentas gratuitas de redes sociais para candidatos. Sabíamos que a internet seria fator determinante no pleito, então pensamos
em como capacitar nossos representantes para fazer mais
com menos custos”, destacou Júlio.
Participante da Edição do DF, que ocorreu em 13 de julho de 2022, a presidente do União Brasil DF Mulher, Sandra Faraj, parabenizou a iniciativa. “Me sinto muito honrada de fazer parte desse time que tem a essência do que de
fato é o seu nome ‘União Brasil’. É unidade de projetos e
de propostas”, destacou durante fala no evento, que reuniu
mais de 130 pessoas e contou com importantes palestras
como as do Procurador Jurídico do União Brasil Nacional
e do Instituto Índigo, Fabrício Medeiros, sobre os aspectos jurídicos das Campanhas Eleitorais: expectativas e desafios; Júlio Pontes, sobre as ferramentas gratuitas para
as redes sociais; a contadora especialista em Contabilidade
Eleitoral, Alessandra Neiva e cientista político, do - Murilo
Medeiros, sobre o cenário político brasileiro e estratégias
bem-sucedidas de campanhas eleitorais.

Rochelle Pinho, jornalista
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BRASIL EM DEBATE

O FUTURO DO
E AS PAUTAS CO

Segundo uma pesquisa recente, real
ta uma postura conservadora quand
possível dizer que o alinhamento mai
eleitorad
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O CONGRESSO
ONSERVADORAS

lizada pelo Ipespe, o eleitor brasileiro adodo questionado sobre temas polêmicos. É
is à direita do Congresso é respaldado pelo
do brasileiro.
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m congresso mais conservador emergiu das urnas no primeiro turno das eleições de 2022. Na
Câmara Federal, partidos mais identificados
com a direita no campo ideológico e que tendem a apoiar
o governo do presidente Jair Bolsonaro – PL (99), União
Brasil (59), PP (47), Republicanos (41), PSC (6), Patriota
(4), Novo (3) e PTB (1) – elegeram 260 deputados de 513
ao total, que corresponde a 50,6% e, em tese, garante
maioria suficiente para aprovar projetos de leis comuns.

Já no Senado, um grupo semelhante – composto por
PL (14), União Brasil (11), PP (6), Republicanos (3), PSC
(1), e eventualmente ou em parte, Podemos (6) e PSDB
(4) – daria a um eventual novo governo Bolsonaro 45
votos (55,5%), também suficiente para aprovar propostas ordinárias e até mesmo abrir processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Evidentemente, o tamanho do apoio em cada casa
pode variar, para mais ou para menos, a depender da
proposição que estiver em análise, dos interesses de
bancadas estaduais ou temáticas, e também da capacidade de articulação da ala política do governo para negociar apoio e satisfazer demandas por cargos, verbas e
influência desses parlamentares.
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Paralelo a isso, partidos que se comportam de maneira mais independente – às vezes a favor do governo,
outras de forma contrária – alcançaram tamanho médio. Somados, MDB (42), PSD (42), PSDB (13), Podemos
(12), Avante (7), Cidadania (5), Solidariedade (4) e Pros
(3) perfazem 128 deputados (25% do total). No Senado,
esses partidos – PSD (11), MDB (10), Pros (1), Cidadania
(1) – alcançaram peso semelhante, com 23 senadores
(28%).
Assim como deputados do Centrão, vários deputados desse segundo grupo podem votar com o governo,
seja ele de Bolsonaro ou mesmo do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT). Já a esquerda, no Congresso
como um todo, saiu minoritária. Na Câmara, PT (68),
PDT (17), PSB (14), PSOL (12), PCdoB (6), PV (6) e Rede
(2) somam 125 deputados (24%). No Senado, PT (9),
PDT (3) e PSB (1) têm juntos 13 representantes (16% do
total).
Tendo esses dados em mente, surge a indagação:
o que explica a guinada pela direita da representação
política no Brasil? Dentre inúmeros fatores correlatos e
explicativos – como a onda da direita em todo o mundo
e o bolsonarismo – vamos nos ater a apenas um aspecto
determinante: as preferências do eleitor.
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Segundo uma pesquisa recente, divulgada em fevereiro deste ano e realizada pelo Ipespe, o eleitor
brasileiro adota uma postura conservadora quando
questionado sobre temas polêmicos. Assim como demonstra preferência na resolução a partir de plebiscito para
questões controversas.
Segundo os números, a maioria é contrária à legalização do aborto (69%, em oposição a 29% que são fa-

ELEIÇÕES 2022 Composição da Câmara dos Deputados
a partir de 2023
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voráveis) e também não aceita a liberação das drogas
(75%; outros 22% são favoráveis). A preferência do eleitorado inclui ainda o elevado apoio à redução da maioridade penal (72% apoiam, contra 24% contrários).
Em contrapartida, as opiniões ficam mais equilibradas quando se trata da adoção da pena de morte (contrários, 53%; favoráveis, 43%) e a liberalização do porte
de armas, defendida pelo presidente e aliados, é rejeitada pela sociedade: 62% dividem essa opinião, contra
36% favoráveis.
Embora uma sólida maioria seja contrária ao aborto,
49% acreditam que a população deveria se pronunciar
diretamente sobre a questão – através de consulta popular, contra 47% que não concordam com isso. O mesmo ocorre em relação às outras questões. O único tópico face ao qual o maior contingente (56%) não admite o
plebiscito é a liberalização das drogas. Ainda assim, esse
número é bem menor que o dos que são contrários à liberalização (75%).
Nesse sentido, é possível dizer que o alinhamento
mais à direita do Congresso é respaldado pelo eleitorado
brasileiro – sobretudo, num contexto onde as questões
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ELEIÇÕES 2022 Composição do Senado Federal a partir
de 2023

ditas controversas e dos costumes são colocadas com
cada vez mais ênfase nas campanhas políticas e consequentemente no cotidiano.
De maneira sintética, o comportamento conservador
é aquele que valoriza o acúmulo de decisões balizadas
pelo tempo, ao passo que vê com ceticismo as mudanças
em nome de uma situação futura melhor. Nesse sentido,
parece que o brasileiro médio ainda não se convenceu
com alguns argumentos ditos progressistas.
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parece que o brasileiro médio ainda não se convenceu
com alguns argumentos ditos progressistas.
Decerto, no fundo, a nova cara do Congresso parece
ultrapassar o bolsonarismo. É notório o espaço e a audiência que influenciadores digitais identificados com
o conservadorismo têm ganho no Brasil – como, por
exemplo, o psiquiatra Italo Marsili, com quase 2 milhões
de seguidores, o empresário Ícaro de Carvalho, com 525
mil seguidores, e a plataforma de conteúdo Brasil Paralelo, com 2 milhões de seguidores – todos conservadores
declarados.
Ao que parece, parte do eleitorado que já emergiu
nas eleições de 2018 passa por um processo de aprofundamento nas próprias comunidades e propaga cada vez
mais pautas desse segmento. Indo além do processo
eleitoral e da própria figura de Bolsonaro, e adentrando
cada vez mais o imaginário político brasileiro.
Ao fim, se tratando da configuração política em si,
é possível dizer que Bolsonaro pode ter mais facilidade
de governar com o Congresso atual. Ao passo que se for
Lula, deve existir mais dificuldade. No entanto, uma coisa é certa: o conservadorismo está em pauta e o próximo
presidente terá que lidar com ele.
Igohr Branco, Cientista Político
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CIÊNCIA POLÍTICA

UMA ANÁLIS
CONSERVA

N

os últimos anos a palavra
Conservadorismo tem sido
muito utilizada nos debates
políticos no país, sobretudo com a
ascensão de um movimento personalista
conhecido como bolsonarismo. Mas o
que de fato é este tal de Conservadorismo?
O conservadorismo não é uma
ideologia. É uma forma de viver uma
sociedade em que se preservam os
costumes que sejam bons e funcionais
para ela e se evolua nos que podem ser
melhorados de acordo com a época.
Portanto, inicialmente, é importante
deixar claro que qualquer movimento
extremista ou radical ou que quebre
com a harmonia de uma sociedade
funcional não pode, de forma alguma,
ser considerado conservador. Desta
forma, podemos afirmar com absoluta
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tranquilidade, que
é conservadorismo

Outro ponto
deixar claro é q
conservadorismo
baseado em uma
existem conceitos
em outros países,
Irã, Israel entre out
exclusivamente no
Não é o caso do Br
ser, uma vez que
religião é apenas m
(importante diga-s
conservadora.

Ao longo d
autores trataram o c
seus textos no Ocide
Tocqueville, Russe

SE SOBRE O
ADORISMO

o bolsonarismo não
o. Nem será.

o que é preciso
que seguimos um
ocidentalizado,
cultura cristã. Sim,
de conservadorismo
como China, Japão,
tros. Alguns baseados
o dogma religioso.
rasil. Ou não deveria
para o Ocidente, a
mais um componente
se) de uma formação

dos séculos, muitos
conservadorismo em
ente. Edmund Burke,
ell Kirk, Oakeshott,

Roger Scruton, Jordan Peterson, entre
outros. Interessante notar que todos
estes autores vêm em uma sequência de
evolução do pensamento, preservando
as conquistas do pensador anterior.
Importante lembrar que estas discussões
de ponderação e rupturas tem seu
ápice na Revolução Francesa, quando
jacobinos se sentavam à esquerda e
girondinos à direita. Os progressistas
pregavam as soluções radicais (foi a tese
vencedora de Robespierre) enquanto os
conservadores queriam algo alternativo
às guilhotinas (tese derrotada).
É comum a confusão, em tempos
atuais, no Brasil, do que se trata, de fato,
o conservadorismo. Ele é de costumes,
como dizem? Não. Não existe na
doutrina do pensamento conservador
esta definição de “conservador nos
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costumes”. Isso é uma narrativa falsa
utilizada por quem não conhece o
tema e quer justificar uma linha mais
dogmática/religiosa. Como já disse,
conservadores preservam o que é
bom para a sociedade e abrem espaço
para uma discussão saudável do que
pode ser evoluído. Inclusive na defesa
responsável das minorias, que para
os conservadores clássicos, deve ser
responsabilidade da maioria. Por
exemplo. Você comemora aniversário?
Festas de Natal, Páscoa, datas religiosas?
Você costuma frequentar algum clube
que gosta ou mesmo torcer por um time
por influência do seu pai, sua mãe, ou
quem sabe influenciar seus filhos? Pois
bem. Isso é conservadorismo.

Quer ver o
evolução de pensam
relativamente rece
sufrágio do voto fe
uma evolução do
época, de pressõe
fizeram com que
decisão discutissem
ordenada, para que
meu modo de ver, a
muito a fazer es
assim foi. O pensa
não contempla ru
radicalismos. É se
respeitoso. Os conse
quando soluções
apresentadas ou qu
apenas com base na

A preservação ou transmissão
de uma tradição saudável. Quando
fomos ensinados ou ensinamos que
devemos respeitar nosso pai e nossa
mãe, isso também é conservadorismo,
com influência direta da religião, assim
como “não matarás” e “não roubarás”.
E é positivo para a funcionalidade da
sociedade.

E pasmem,
conservadores sem
relacionamento c
econômicos. Pouco
em 2020, Roger
maiores pensadore
modernidade, senã
que demorou dema
ele e Margareth Th
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exemplo de uma
mento? No passado,
ente, não existia o
eminino. Foi preciso
o pensamento da
es consistentes que
os tomadores de
m tal tema, de forma
e isso acontecesse. No
a sociedade demorou
sta avaliação, mas
amento conservador
upturas. Não apoia
empre moderado e
ervadores suspeitam
mirabolante são
uando se propõe algo
a esperança.

na Inglaterra, os
mpre tiveram ótimo
com os liberais
o antes de morrer,
Scruton, um dos
es conservadores da
ão o maior, escreveu
ais para entender que
hatcher poderiam ser

CONSERVADORISMO TRADICIONAL Margareth Tatcher é um dos grandes exemplos do Conservadorismo
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bons amigos. A Dama de Ferro sempre
foi feroz defensora das políticas liberais
e sempre preservou as tradições
inglesas, sobretudo como primeira
ministra. Ambos eram pragmáticos.
Ambos defendiam um estado menor
para que a sociedade fosse mais bem
atendida no que de fato, necessitava.
São doutrinas e pensamentos distintos
que podem se cruzar e concordar em
diversos aspectos.

em uma sociedade
A história nos mos

Um caso mais atual é o novo
primeiro ministro do Reino Unido, Rishi
Sunak. Um jovem de 42 anos, de uma
geração já conectada e adepta da nova
economia e que respeita as tradições de
seu país, sem perder de vista a evolução
desta. Interessante observar que países
conservadores como Inglaterra, EUA,
Israel e Alemanha, tenham economia
liberal, com a liberação da venda de
maconha recreativa por exemplo e
paradas LGBTQIA+ gigantescas, como
em Israel por exemplo.

Em que pe
História e mesmo
parte importante
conservadorismo
uma brecha, pa
utilizado - assim c
que não privatiza
discurso radical, q
o ódio como bas
desculpa de defend
o conservadorismo
uma roupa reacio
desestruturante,
doutrina não conco

O conservadorismo e o liberalismo
econômico podem e devem conviver
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A transmissã
é conservadorism
filosófica dos supe
sua permanência n
dos séculos é con
então onde está o p
“conservadorismo
temos ouvido? Sim

Devemos nos l

e funciona e exitosa.
stra isso.

ão oral da História
mo. A construção
er heróis nas HQs e
na sociedade ao longo
nservadorismo. Mas
problema deste tal de
a la brasileira” que
mples.

ponderação, pelo respeito as boas
tradições e pela defesa de um Estado
menor e mais funcional no que
realmente importa. Isso atende tanto ao
liberalismo quanto o conservadorismo.

Guto Ferreira, jornalista, pósgraduado em Gerenciamento de
projetos pela FGV

ese a Família, a
o as Religiões serem
da construção do
ocidental, deixamos
ara que ele fosse
como um liberalismo
a, como base de um
que tem a revolta e
se estrutural. Sob a
der estes três pilares,
o assumiu no Brasil
onária, emocional e
tudo aquilo que a
orda. Ao contrário.

levantar, todos, pela
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POLÍTICA

VAMOS FALAR SOBRE
O CICLO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
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O surgimento de uma política pública inicia
com a demanda social (input) e termina com a
concretização da política pública (output)

O

presente trabalho tem o objetivo de expor de forma resumida todos os estágios do ciclo de políticas
públicas. Política Pública corresponde ao Estado
em ação, executando medidas para garantir o interesse
público, em regra. Apesar da divergência na literatura,
o consenso é pela existência de cinco fases do ciclo de
políticas públicas, quais sejam: formação da agenda, formulação da política, tomada de decisão, implementação
e avaliação. Essa classificação é doutrinária, não ocorrendo imposição, tudo vai depender da situação política
e econômica. Em termos práticos não há uma determinação prévia quanto à sequência ou duração. A situação
concreta é que vai determinar o desenrolar das fases do
ciclo de políticas públicas.
Política pública pode ser encarada como uma sistematização das decisões políticas dos agentes públicos
para atingir determinado objetivo social. As Políticas
Públicas podem ser: institucional (decorre do Estado),
decisório (se dá por meio de decisões estruturadas),
comportamental (vai além da mera decisão, de forma a
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se materializar através de ações ou omissões) e causal
(consequências políticas e sociais).

O surgimento de uma política pública inicia com a
demanda social (input) e termina com a concretização da
política pública (output). A formação da agenda é o primeiro passo para a construção de uma Política Pública,
pode se dar tanto por iniciativa governamental, quanto
por iniciativa não-governamental. Para a formação da
agenda determinados aspectos devem ser considerados, tais como: relação custo-benefício,
análise social, viabilidade orçamentária, releNessa di
vância política, etc.
atores po
valem de e
Vale ressaltar que nem todos os temas que
históricos
entram na agenda pública serão realmente
e estat
tratados pelo Estado, muitos temas são deixados de lado por diversos motivos políticos,
econômicos e sociais. Existem fontes formais e materiais
para a formação da agenda. As fontes formais são os atos
legislativos e institucionais do Estado, já as fontes materiais são os acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais etc. Os atores políticos disputam entre si
qual solução ou abordagem prevalecerá, bem como qual
ator dominará o debate. Nessa disputa os atores políticos
se valem de elementos históricos, símbolos e estatística.
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o debate. Nessa disputa os atores políticos se valem de
elementos históricos, símbolos e estatística. Para a formação da agenda leva-se em conta os aspectos institucionais e ideológicos dos motivos dos atores políticos.

A segunda fase consiste na formulação da política
pública, que consiste em escolher a(s) alternativa(s)
possíveis para solucionar o problema. Neste momento o governo considera todas as perspectivas possíveis:
política, social, econômica, pragmática, etc.
A depender do contexto social, político e
econômico a formulação de uma política
isputa os
pública pode ser lenta, rápida, reformulada
olíticos se
ou abandonada. A fase de formulação, por
elementos
ser extremamente teórica, pode se confundir
s, símbolos
na fase de implementação, objetivando uma
tística.
adaptação à problemas práticos, principalmente quando ocorrem mudanças.
A implementação de uma política pública, terceira
fase, consiste em definir o planejamento, a infraestrutura e orçamento para executar a política. Decidir o
momento para implementação de uma política pública exige muito dos atores políticos, pois é fundamental
identificar a janela de oportunidade para que se tenha
sucesso. Há de se ponderar nesta fase a constante falta
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de recursos no Estado, o que pode comprometer a implementação de uma política pública.
No tocante a execução de uma política pública a literatura indica dois modelos. Ambos os modelos têm como
referencial o elemento subjetivo da implementação. No
modelo de cima para baixo a hierarquia institucional é
importante, uma vez que as decisões são tomadas pelos
superiores, sendo que os subordinados são meros executores. A contrário sensu, o modelo de baixo para cima
é mais pragmático, a medida que torna relevante não só
o público alvo, mas também a sinergia entre os indivíduos e as estruturas governamentais envolvidos na implementação da política pública.
Na fase de monitoramento e avaliação o objetivo é
aferir a execução da política pública, de forma a possibilitar a confirmação da política, correção da implementação
ou cancelamento. Pode ser utilizada para fundamentar
uma justificativa ou satisfação perante a sociedade.
Satisfazer exigências institucionais, que exigem a
análise da política pública. Serve como elemento fundamentador de uma decisão estratégica da política pública.
E para possibilitar o aprendizado por parte dos gestores,
que saberão os impactos da política pública implemen48 | Cadernos Liberais

tada. A avaliação pode ser em razão do tempo, ocorrendo antes da implementação da política pública (ex-ante)
ou depois da implementação (ex-post).
Em razão do objeto tem-se a verificação dos insumos,
a verificação da estrutura ou a verificação da grandeza
dos resultados. Em razão da execução a avaliação pode
ser interna (dentro do órgão responsável, realizada por
órgão diferente do executor, mas pertencente a própria
administração) ou externa (realizada por terceiros). Por
último, existe o fim da política pública, que pode ocorrer
por causa da solução (máxima eficácia técnica e social),
ineficácia ou perda de objeto.
Renato Hayashi, Advogado, Cientista Político e Professor. Mestre pela UFPE
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ELEIÇÕES 2022
O RESULTADO DO VOTO
PROPORCIONAL NO BRASIL
SEMPRE CHOCA A SOCIEDADE
O eleitor brasileiro, acostumado ao voto personalista,
enxerga o legislativo com a mesma lógica do executivo,
e não entende os resultados da votação.

E

m nosso país, a escolha dos representantes para
o Poder Executivo – cargos como os de presidente da República e governador – é feita pelo sistema majoritário, baseado em uma conta simples: quem
tiver mais votos ganha.
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Nas eleições para deputado federal, estadual e distrital, no entanto, o sistema é o proporcional, uma forma de escolha que possibilita a eleição de um candidato com poucos votos, enquanto um nome bem votado
pode ficar fora do parlamento. Então, como funcionam
as eleições proporcionais e qual o papel do nosso voto?
Em suma, em 2022, cada eleitor votou em um candidato a deputado federal e outro a deputado estadual
(ou distrital, se morar no Distrito Federal). Os deputados eleitos não foram necessariamente os que tiveram
mais votos, já que a definição passa pelo cálculo de três
números: o quociente eleitoral, o partidário e a sobra.
Primeiro, o total de votos válidos dos eleitores é dividido pelo número de vagas. Este é o chamado quociente
eleitoral – ou seja, quanto cada partido ou federação
precisaria de votos para eleger um deputado. Por exemplo: em um estado com dois milhões de votos válidos e
vinte vagas para a Assembleia Legislativa, o quociente
eleitoral será de 100 mil.
Depois, os votos de cada partido são divididos pelo
quociente eleitoral. Se, no mesmo estado hipotético acima, um partido tiver 400 mil votos, ele irá eleger quatro deputados. Por fim, os quatro deputados mais bem
votados do partido ou federação serão eleitos.
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Mas, uma outra pergunta surge: o que ocorreu com
as antigas coligações partidárias e o que são federações?
As coligações partidárias para as eleições proporcionais
de deputados e vereadores deixaram de existir em 2018.
Mas, desde 2020, um novo mecanismo entrou em cena:
as federações partidárias, que funcionam como partidos políticos – com divisão de recursos e sanções a parlamentares praticaram infidelidade.
As federações, nesse sentido, são mais duradouras e
menos circunstanciais que as coligações – que só tinham
efeito eleitoral – e são uma alternativa (junto a fusão
partidária) de sobrevivência para os partidos pequenos.
Logo, a regra de divisão de votos que se aplica aos partidos, também se aplica ao novo mecanismo das federações.
É evidente que o sistema proporcional causa distorções, uma vez que candidatos com muitos votos podem não ser eleitos. Em 2010, por exemplo, a atual deputada estadual Luciana Genro (PSOL) recebeu 129,5
mil votos para deputada federal pelo Rio Grande do Sul,
sendo a oitava mais votada no estado. Genro não conseguiu um lugar entre os 31 deputados do estado porque
o PSOL não conseguiu atingir o quociente eleitoral do
estado.
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Também em 2010, Jean Wyllys foi beneficiado pelo
mesmo sistema que prejudicou sua colega de partido.
Com 13 mil votos, Wyllys se tornou o deputado federal
eleito com a menor proporção de votos do País. O psolista ganhou uma vaga na Câmara graças à votação do
seu colega Chico Alencar (PSOL-RJ), que teve 240 mil
apoiadores. Com os votos de Alencar, Wyllys e outros,
o PSOL-RJ teve direito a duas vagas na Câmara. Como
Wyllys foi o segundo mais votado do partido, teve direito a essa vaga.
Surgem os puxadores de voto. Estes, nada mais
são do que candidatos a deputado que ajudam a eleInstituto Índigo | 53

ger outros do seu partido ou federação com uma grande
votação.

Tiririca (PL-SP), por exemplo, recebeu 1,3 milhão de
votos em 2010, um valor bem acima do necessário para
ser eleito. Com isso, conseguiu levar à Câmara mais três
candidatos de sua coligação à época. No entanto, o efeito
dos puxadores costuma ser hipervalorizado. Um levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP) mostrou que apenas 35
dos 513 deputados federais foram eleitos soA CNBB, a
mente com seus próprios votos em 2010. Isso
entidade
significa que conta mais o conjunto de votos
exemplo,
nos candidatos do partido do que o efeito de
vote prim
grandes puxadores de votos.
partido

mente, es
didato daq

Há, ainda, o voto de legenda. É o voto dado
a um partido, e não a um candidato. O eleitor
pode escolher votar numa legenda e, desta forma, ajudála sem escolher um candidato em específico. Este voto
conta para o partido, ou federação, chegar ao quociente
eleitoral.

E o que acontece com os candidatos que batem na
trave? Se um deputado sai do seu cargo, o primeiro candidato mais votado do partido ou federação assume a vaga.
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Geralmente a saída do cargo ocorre quando um parlamentar assume ministérios, secretarias, o Executivo
ou enfrenta problemas de saúde.
No entanto, é possível saber quem seu voto está ajudando no sistema proporcional. Deve-se levar em conta os candidatos do partido ou da federação em que se
está votando. Nesse caso, todos os candidatos são divulgados e todas as federações podem ser verificadas
no site do Tribunal Superior Eleitoral.

a OAB e outras
es propõe, por
, que o eleitor
meiro em um
e, posteriorscolha um canquela legenda.

Com posse dessas informações é possível
compreender as diversas críticas que o
sistema recebe e as propostas para mudar
essa configuração. A CNBB, a OAB entre
outras entidades propõem, por exemplo,
que o eleitor vote primeiro em um partido
e, posteriormente, escolha um candidato
daquela legenda.

O PSDB, por sua vez, defende uma mudança na divisão geográfica dos eleitores para o chamado ‘voto distrital’. Na proposta tucana, os estados seriam divididos
em diversas partes, e cada ‘distrito’ escolheria somente
um candidato. Parte do partido defende o sistema misto, onde alguns dos candidatos seriam escolhidos por
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por distritos e outros continuariam no modelo atual.
Em resumo, no sistema proporcional o fundamental é termos clareza que nós votamos na lista de candidatos que o partido/federação que escolhemos apresenta, e indicamos nossa preferência sobre quem, dentre
os nomes dessa lista do partido, deveria ser o(a) primeiro(a) colocado nessa lista. Ou seja, nosso voto é antes de qualquer coisa um voto na lista do partido.
Ao fim, essa é a explicação para a insatisfação do
eleitor brasileiro: acostumado ao voto personalista,
enxerga o legislativo com a mesma lógica do executivo
e não se entendem os resultados da votação. Injusto?
Talvez. Resta pensarmos alternativas para corrigir essa
velha confusão.
Ighor Branco, Cientista Político
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VOTO DISTRITAL:
UMA REFORMA
NECESSÁRIA
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O sistema de voto proporcional em listas
abertas praticamente só existe no Brasil. E esta
jabuticaba institucional, como se vê, não tem
nada de simples

O

s deputados, tanto estaduais como federais, e os
vereadores, são eleitos no Brasil pelo sistema proporcional puro com voto em “listas abertas”. Cada
partido ou federação concorre com uma relação de candidatos e o eleitor define sua preferência por um deles, individualmente. A votação dada aos candidatos mais os votos
de legenda definem, proporcionalmente à votação total, o
número de vagas conquistadas pelo partido ou federação.
E estarão eleitos pela agremiação tantos candidatos quantas foram as vagas obtidas, sendo eles os que alcançarem
as maiores votações da respectiva lista. Esse modo de fazer a escolha dos parlamentares é uma raridade. O sistema de voto proporcional em listas abertas, praticamente
só existe no Brasil. O que lembra a frase atribuída a Mário
Henrique Simonsen: “se só existe no Brasil, e não é jabuticaba, então provavelmente é bobagem”. E esta jabuticaba
institucional, como se vê, não tem nada de simples.
Praticamente todos os países que utilizam o método
proporcional preferem a modalidade das “listas fechadas”,
ou, alternativamente, como na Alemanha, optam por um
sistema misto. Neste caso, os eleitores decidem, com um
de seus votos, não sua preferência por um dos candidatos,
mas sim, manifestar apoio partidário, ao conjunto da lista
do seu partido.
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Feito o cálculo da distribuição das cadeiras totais pela
proporcionalidade dos votos, os eleitos serão, pela ordem, os candidatos colocados, pela convenção partidária, nos primeiros lugares da lista. No segundo voto
cada eleitor escolhe um dos concorrentes em pleito majoritário no seu distrito.
Em um país que adota o regime parlamentarista,
como Alemanha, é institucionalmente recomendável,
embora não compulsória, a opção pela lista fechada.
Como o voto dos eleitores determina a escolha do Primeiro-Ministro e como ele necessariamente é um dos
deputados, é altamente preferível não correr o risco de
que o presumível Premier não fosse eleito. Até porque as
campanhas são feitas não só em função das características ideológicas e programáticas dos partidos, mas, também, e muito, salientando as qualidades individuais do
líder partidário.
Então, o lógico é colocar o potencial Chefe de Governo na cabeça da lista. A Inglaterra, que elege todos
os deputados pelo sistema majoritário, já levou alguns
sustos por causa disso. Por outro lado, não há impedimento teórico que um país presidencialista também adote o formato de listas fechadas.
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O que tem impedido qualquer possibilidade real de
adoção das listas fechadas no Brasil são fatores de outra
ordem, bem característicos do nosso país. O primeiro é
o destrambelhado número de agremiações partidárias,
circunstância que dificulta muito a identificação delas
com os eleitores, e o reconhecimento, por eles, de quais
são as características doutrinárias que os fariam escolher este ou aquele partido e, em consequência, esta ou
aquela lista de candidatos. Em não mais do que meia dúzia talvez, dos cerca de trinta partidos que existem hoje
no Brasil, os eleitores conseguem reconhecer traços de
sua natureza ideológica e de seus propósitos administrativos.
Há mesmo os que optam deliberadamente pela
condição de indiferença ou insipidez doutrinária. E há
também, por exemplo, cinco que se intitulam trabalhista ou dos trabalhadores. Outro fator daquela dificuldade
é o baixo grau de confiança da sociedade nos partidos
em geral e por múltiplos motivos. Nessas condições,
fica muito difícil levar os eleitores a abandonar uma escolha pessoal, em um líder pelo qual tenha admiração,
para direcionarem seus votos para um partido e para
uma lista encabeçada, possivelmente, por dirigentes
partidários que só conseguiriam se eleger porque seus
convencionais decidiram colocá-los no topo da relação.
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Qualquer raciocínio sobre a maneira como os representantes políticos são escolhidos deve se basear no
objetivo basilar do método de eleição: a maior identificação possível entre eleitores e eleitos. Mas, pesquisa do Datafolha de julho do corrente ano mostrou que
64% dos eleitores não se lembram do nome do deputado
federal em quem votaram em 2018. Mesmo entre aqueles que afirmam se recordar do político escolhido, mais
de um terço declarou não acompanhar o trabalho dele
na Câmara. Não têm ideia do que o “seu representante”
anda fazendo com o mandato que lhe foi entregue.
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Desconhecimento, esquecimento e desinteresse em
relação ao voto dado apenas quatro anos atrás não surpreendem porque, entre outros fatores, a esquisitice do
sistema de escolha dos parlamentares dificulta muito
a própria identificação de quem foi o beneficiário final
de seu voto. Naquela eleição ainda havia coligação entre partidos. As listas, então conjuntas, de candidatos
eram, por essa razão, bem mais extensas.
Há casos de eleições para deputado federal, estadual, ou vereador, em que o candidato mais votado não
foi eleito. Isso não é um fenômeno fora do comum. Basta que o partido deste campeão de votos não tenha alcançado o quociente partidário, ou seja, o número mínimo de votos exigido para a eleição de pelo menos um
de- putado. Ocorreu também, em diversas oportunidades, que a votação espetacular de um único candidato
carregou para o Parlamento vários outros com votações
irrisórias.
Quem acompanha com algum interesse os acontecimentos da política, deve lembrar dos casos de Enéas
e Tiririca, dois exemplos claros dessa excentricidade.
Por outro caminho, partidos sem votos suficientes para
eleger sequer um deputado conseguiam historicamente
formar bancadas por dois meios: a) na eleição, tomando
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O primeiro desses dois últimos problemas foi resolvido com a proibição das coligações nesse tipo de
eleição. Mas, o segundo perdura devido à existência das
“janelas”, as autorizações periódicas para mudança de
partido. Também não é isso que o povo queria quando
votou.
São distorções como estas que produzem, de tempos em tempos, uma vasta discussão sobre a velha dicotomia entre a eleição de um parlamento pelo sistema
proporcional, extremamente complexa, ou pelo sistema
majoritário-distrital. Este é o modelo em uso nos EUA,
Inglaterra e Chile, por exemplo. Ele é muito mais simples e, já por isso, mais facilmente compreendido pelo
eleitor. Mas, também provoca casos graves de distorção.
Um exemplo remoto, mas ainda válido:
na Inglaterra em 1977, o Partido Trabalhista obteve 44% dos votos e 64% das cadeiras; o Partido
Conservador teve 31% da votação e 25% das cadeiras; e o Partido Liberal, que sofre do pecado de ser
a terceira força, imperdoável num sistema puramente majoritário, conseguiu 17% dos votos, mas
ficou com apenas 7% das cadeiras.
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datos de um partido podem, por hipótese, em média,
vencer por pequenas margens de votos em muitos distritos com menor número de eleitores, acumulando um
número grande de deputados eleitos, e outro partido
pode ter sido vitorioso, com diferenças grandes em distritos maiores, conquistando votação geral muito expressiva, mas baixo número de parlamentares eleitos.
Da sua extrema crueldade para com os terceiros partidos, resulta um pecado capital do modelo de voto distrital puro: o quase aniquilamento da representação das
minorias e de segmentos específicos da sociedade. Logo,
ele é também perverso com a intenção que o eleitor tenta manifestar nas urnas. Um partido que seja o segundo
colocado em muitos distritos, sob um sistema como o
inglês de três partidos competitivos, significa concretamente zero. Tal partido terá obtido uma votação significativa, porém, não terá conseguido eleger nenhum
representante seu na Câmara dos Comuns.
Diferentemente dessas mazelas, o voto proporcional,
apesar de também ter as suas, e em grande número, se
diferencia para melhor por captar com mais precisão,
sob aspectos importantes, a vontade do eleitor.
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Nosso sistema permite uma sintonia mais fina entre
o representado e o representante. Candidatos de recortes
da sociedade, de grupos de interesse importantes, de
líderes que significam renovação, encontram caminhos
para se fazerem ouvir se vigorar o sistema em que o voto
de uma parcela, ainda que minoritária, do eleitorado,
seja suficiente para eleger um representante. Nesta
modalidade de votação não é preciso ser majoritário
dentro de um determinado território.
O sistema proporcional de “listas abertas”, todavia,
tende a produzir a proliferação de partidos. O estímulo
para votar em indivíduos e não em partidos, a indução
ao fortalecimento de múltiplos recortes políticoideológicos da sociedade, a fragmentação dos comandos
partidários, tudo isso leva até onde o Brasil chegou há
bastante tempo: o recordismo de ser o país com um dos
maiores, senão o maior, número de partidos políticos do
mundo. Certa vez, o ex-Chanceler alemão Helmuth Kohl,
em visita ao Brasil, foi informado que tínhamos trinta
partidos. De pronto ele disse: “um país que tem esse
número de partidos não tem nenhum partido”. Hoje,
como já há vários anos, continuamos convivendo com
o absurdo das trinta dessas agremiações. A conclusão
lógica diante da inexistência de um sistema perfeito é
unir as qualidades existentes nos métodos imperfeitos
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aí comparados. A somatória de voto proporcional com
voto majoritário através de distritos para eleição dos
deputados estaduais e federais e dos vereadores leva
o nome de “sistema eleitoral misto”. No “voto distrital
misto” como em geral é chamado. Não é o modo
majoritário em si que adota diferentes formatos, mas
sim o método de eleição como um todo. Metade dos
deputados, por hipótese, seria eleita em listas abertas,
para manter a tradição e a qualidade de permitir a
abertura a grupos minoritários da sociedade, e metade
pelo voto majoritário dentro de distritos eleitorais. Esses
podem ser uninominais ou plurinominais, só não devem
ser únicos dentro de cada Estado como o tal “distritão”
já algumas vezes debatido no Congresso.
É inevitável, infelizmente, que a junção de dois
modelos de escolha dos candidatos implique em
unir também suas imperfeições. Mas, o resultado
seguramente será melhor do que abrir mão dos
predicados que elas apresentam e que produzem a meta
principal da construção de um sistema de voto: a mais
completa possível capacidade do eleitor de transformar
sua vontade e suas aspirações em representatividade
política.
Paulo Gouvêa da Costa, Mestre em Direito do Estado pela
USP, Mestre em Política Pública Internacional (MIPP)
pela Universidade Johns Hopkins, Ex-Deputado Federal;
atual Suplente de Senador
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TEC & INFO

INDICADORES
SOCIOECONÔMICOS
E AMBIENTAIS
DO BRASIL
Uma iniciativa para elevar o patamar
de conhecimento sobre a realidade
nacional e as tendências recentes
observadas nos entes federativos do
país.

O

projeto Indicadores socioeconômicos e
ambientais do Brasil que vem sendo desenvolvido
pelo Índigo ao longo de 2022 surgiu como uma
iniciativa para elevar o patamar de conhecimento sobre
a realidade nacional e as tendências recentes observadas
nos entes federativos do país. As informações trazidas
nesse projeto darão melhores condições para o instituto
cumprir suas missões, quais sejam, formar líderes,
pensar e debater o Brasil. É a produção de conhecimento
que agrega valor ao pensamento liberal, democrático
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e crítico que pretendemos desenvolver. Esse esforço
resume um conjunto muito amplo de dados da evolução
econômica, social e ambiental no Brasil, nos estados da
federação e nas capitais, incluindo o Distrito Federal. O
período de referência dessas informações vai de 2010 a
2021,cobrindo mais de uma década de desenvolvimento
socioeconômico e ambiental do país.
Esse conjunto de dados ficará disponível para
a consulta e será periodicamente atualizado. Dessa
iniciativa surgiram visões sobre as realidades que
constituem enormes desafios a serem superados pelo
país e por suas lideranças políticas. Os indicadores
mostram a resiliência da pobreza, o ritmo lento de
redução da incidência de doenças, a existência de
grandes disparidades regionais no acesso à educação e
no desempenho escolar entre tantas outras tendências e
fatos levantados. Essas realidades por vezes incomodam,
mas auxiliam a formar o pensamento crítico necessário
para buscar os caminhos das mudanças necessárias.
Esse conhecimento que hoje apresentamos à sociedade
é mais uma peça no desafio de reforçar nossa democracia
por meio da inserção e formação de jovens que irão atuar
como lideranças políticas, gestores públicos e cidadãos
com a visão liberal, democrática e crítica que desejamos.
Mendonça Filho, ex-ministro da Educação,
deputado federal eleito e presidente do Índigo
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Panorama do Brasil
e seus estados

A

publicação dos Panoramas socioeconômicos e
ambientais corresponde a uma série de textos
sobre o desenvolvimento do Brasil, dos estados
e das capitais que fazem parte do projeto Indicadores
socioeconômicos e ambientais do Brasil.
O objetivo desses documentos é dar um olhar
macroscópico das questões econômicas, socais e
ambientais de cada estado e sua região, destacando as
tendências do desenvolvimento observadas nos últimos
anos e a situação relativa das capitais e dos estados
da Federação. Esta publicação traz essas informações
agrupadas em oito capítulos que versam sobre: (i) a
dinâmica demográfica e a situação da habitação, (ii) o
desenvolvimento das atividades econômicas e das contas
públicas, (iii) a disponibilidade de infraestrutura,(iv)
a situação da educação,(v) a situação da saúde, (vi) as
políticas de renda e proteção social, (vii) a situação da
segurança pública e (viii) o desenvolvimento do meio
ambiente e a sustentabilidade ambiental.
Cada capítulo aborda de maneira direta as principais
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tendências, levantando as questões mais relevantes para
o debate da situação em cada estado. A visão do estudo
é estadual, mas com enfoque na situação em termos
relativos às regiões do país. Com essas 27 publicações
estaduais e do Distrito Federal, o Índigo lança mais
um serviço com o objetivo de apoiar a formação de
lideranças com visão liberal, democrática e crítica do
país e de suas realidades regionais. Essa formação é um
passo fundamental para o aprimoramento da política e
da governança do setor público, ações que se articulam
na promoção do desenvolvimento socioeconômico do
Brasil. Dos números levantados surgem visões do país
e das unidades da Federação que constituem os desafios
do presente e do futuro.
				

Marcos Cintra Cavalcanti,
economista e CEO do Instituto Índigo
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INTERNACIONAL

CRISE NA EUROPA:
BRASIL COMO UM
POTENCIAL “HEDGE”
OU PORTO SEGURO
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São mais de 500 anos viabilizando recursos e é
de admirar que muitas pessoas ainda vejam o
Brasil como um problema – quando se trata do
seu potencial produtivo

O

velho continente vive a pior seca em 500 anos.
Queimadas e ondas de calor tomam conta do
verão europeu. Não bastasse, a crise energética
que se avizinha – por conta do corte de fornecimento
do gás natural russo – mostra suas consequências e o
euro já esteve por duas vezes abaixo da paridade com o
dólar em 2022, algo que não ocorria há 20 anos.
A economia energética forçada tem desacelerado o
setor produtivo europeu, reduzindo a oferta de produtos
e aumentando a inflação. As empresas de fertilizantes,
por exemplo, já começam a paralisar a produção – o
que acentua o risco de uma crise alimentar em todo o
mundo. A dependência energética europeia em relação
a Rússia não é novidade e gera efeitos nas políticas e
planos ambientais, pelo menos a curto e médio prazo.
Assim, a saída para um inverno não tão rigoroso para a
população e uma freada não tão brusca para indústria é
passar por cima de alguns valores contemporâneos – em
nome da sobrevivência. Por conseguinte, é justificado o
uso dos temidos combustíveis fósseis.
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Bom, e onde é que entra o Brasil nesse imbróglio?
Podemos ser a solução para a Europa. ‘Hedge’ ou
estratégia de proteção é um conceito das finanças que
significa aquilo que te salva no instante de potencial
morte – ou, em “economês”, o que protege operações
financeiras contra o risco de grandes variações de preço
de um determinado ativo. Cinto de segurança ou airbag
num carro são bons exemplos.
Pense no mundo entrando num período longo de
guerra. O que passa a ter mais valor? Um saco de batatas
ou um ingresso para um show do Paul McCartney? 10
litros de água ou uma nota de 100 dólares? Um carro
tesla ou uma vaca e um boi? Podem parecer comparações
esdrúxulas, mas num cenário político internacional cada
vez mais tensionado, não devem ser desconsideradas.
Por outro lado, não bastasse o Brasil ter a maior
reserva hidrológica do mundo, também temos a maior
reserva de terras agricultáveis ainda disponível no
planeta. Além de água, terra, comida (hortaliças, grãos
e proteínas), também contamos com independência
energética, tanto de fontes fósseis, quanto renováveis.
Sem falar dos minerais básicos: celulose, resinas,
produtos petroquímicos, etc.
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Considerando isso e o contexto atual, não é de
surpreender que a União Européia esteja tentando
retomar as negociações com o Mercosul. Historicamente,
o Brasil recebeu imigrantes e refugiados de conflitos e
fomes no passado, e até mesmo abrigou uma família
real que procurou, em nosso país, proteção contra uma
guerra. São mais de 500 anos viabilizando recursos e
é de admirar que muitas pessoas ainda vejam o Brasil
como um problema. Se assim fosse, seríamos o primeiro
país a ficar de joelhos quando o clima no mundo piora
– seja por conflitos ou crises climáticas. Na realidade,
é exatamente o contrário: ficamos de pé porque temos
aquilo que importa.
Uma postura inteligente da Europa passaria por
uma mudança de tom em relação ao Brasil, buscando
nos ajudar onde é possível – com sua cultura mais
sustentável – e negociar os insumos que necessitam
para viver. Entre depender dos planos autoritários do
atual governo russo na figura de Vladimir Putin, ou do
Brasil, podem recorrer a nós. Em linhas gerais, somos
um povo trabalhador, pacífico e que raramente nega
ajuda a necessitados, sejam eles ricos ou pobres, reis ou
imigrantes. Por isso, quando se trata de proteção, é o
mundo que precisa do Brasil como “hedge”.
Ighor Branco - Cientista Político
Instituto Índigo | 75

OLHARES

ÍNDIGO RECOMENDA

LIVRO
Com uma abordagem jornalística e focada nas personalidades de cada um, Os Onze analisa o funcionamento do Supremo Tribunal Federal para além de
suas atribuições jurídicas e normativas. Do mensalão
ao governo Bolsonaro, Felipe Recondo – especialista
na cobertura do STF – e o mestre em Ciência Política,
Luiz Weber, relatam a atuação nos bastidores do tribunal que se tornou um dos centros do debate público
no país. Mostrando a interação com a opinião pública
e as forças políticas do Brasil, o livro aborda contextos,
causas e consequências dos grandes casos que envolveram o STF.

PODCAST
Trata-se de um Podcast pra lá de descontraído que
aborda as principais notícias da política internacional
– com análises, críticas, convidados e espaço para debate. É um programa semanal, que acontece todas as
sextas-feiras e está disponível nas principais plataformas de podcasts.

DOCUMENTÁRIO
Com uma temática que é permeada pelo relativismo no debate público, o documentário joga luz a
questões que perpassam e definem o que é arte e
o que é belo. Como um contraponto aos conceitos
contemporâneos, adentra nos aspectos psicológicos que estão por trás da percepção humana nos
dias de hoje. Grandes especialistas fazem parte
deste documentário, como Theodore Dalrymple,
Iain McGilchrist, Jonathan Pageau, Ann Sussman,
Nikos Salingaros, Guilherme Almeida e muitos
outros. A obra está disponível de forma gratuita no
YouTube.
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FILME

A DAMA DE FERRO Antes de se posicionar e adquirir o status de
dama de ferro na mais alta esfera do poder britânico, Margaret
Thatcher teve que enfrentar vários preconceitos na função de
primeira-ministra do Reino Unido em um mundo político dominado
por homens. Tomando medidas impopulares, a dita Dama de Ferro
passou por seu grande teste de fogo quando o Reino Unido entrou
em conflito com a Argentina – na conhecida Guerra das Malvinas. O
filme está disponível nas principais plataformas de streaming.

SÉRIE

PCC PODER SECRETO Narrado pelos “irmãos“, esta série revela um
dos segredos do poderio do PCC: sua estrutura que fomenta uma
cultura de irmandade e compartilhamento de ideais de crime. Com
envolvimento em todas as esferas da sociedade brasileira, esta série
conta a realidade de uma verdadeira facção que está a margem da
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lei. A série está disponível na HBO.
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