


 Como não poderia deixar de ser, as eleições apare-
cem em destaque nessa quarta edição da revista Cader-
nos Liberais. Sobre a temática, a jornalista Maria Clara 
nos apresenta dois temas que direta ou indiretamente 
acabam dialogando um com o outro. No primeiro texto, 
somos chamados a reflexão sobre o papel dos influen-
ciadores no processo eleitoral. Em um ambiente cada 
vez mais digital e polarizado, os pensamentos e narra-
tivas desses indivíduos são espalhados com cada vez 
mais força e velocidade na rede. Se bem empregados, 
podemos ter resultados positivos, como por exemplo as 
campanhas feitas por artistas e outras personalidades 
para que os jovens possam tirar o seu título de eleitor. 
Não obstante, o uso errado de sua influência pode fazer 
com que esses indivíduos estimulem o divisionismo e a 
polarização da nossa sociedade. 

 O segundo texto de Maria Clara trata sobre “Ansie-
dade Eleitoral”, fenômeno que tem se tornado cada vez 
mais comum. Na visão da autora do artigo, polarização 
e estratégias eleitorais tem intensificado esse sentimen-
to. Um ponto interessante de se notar é que ambos os 
textos dialogam entre si.
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 Não estamos aqui afirmando que existe uma relação 
de causalidade entre o papel dos influencers e o cresci-
mento do sentimento de ansiedade eleitoral (para afir-
marmos isso, precisaríamos de estudos e o desenvolvi-
mento de pesquisas quanti e qualitativas). Todavia, não 
podemos negar que existe uma lógica de se pensar que 
a massificação da discussão política, por meio dos influ-
encers, pode em alguma medida ampliar o sentimen-
to de tensão (por parte do indivíduo) com o ambiente 
eleitoral. 

 Ainda sobre eleições, mas com um enfoque mais 
teórico, o advogado Paulo Gouveia apresenta suas pon-
derações sobre diferentes sistemas eleitorais. Nas pala-
vras do autor essa discussão sobre os detalhes dos siste-
mas eleitorais é algo rotineiro de engenharia política. 
É verdade! Pesquisadores e políticos tem se debruçado 
há várias décadas para entender como a forma de escol-
ha dos seus representantes pode impactar na qualidade 
política do país. No texto, é possível perceber que Paulo 
Gouveia tem uma forte inclinação pelo sistema popu-
larmente chamado de distrital misto. E para você? Qual 
sistema eleitoral seria melhor para a realidade política 
do Brasil? 

 A questão eleitoral teve amplo destaque nessa quar-
ta edição, mas não foi o único tema abordado.

 Na editoria de educação apresentamos um artigo do 
Presidente da Fundação Índigo (Mendonça Filho), so-
bre a residência pedagógica. Programa esse, implemen-
tado enquanto Mendonça era Ministro da Educação. 

 A frase de efeito utilizada frequentemente pelo 
Governador Ronaldo Caiado: “Ou o bandido muda de 
profissão, ou muda de estado”, serve como um ótimo re-
sumo para sua política de segurança pública. O sucesso 
do governador Caiado, no combate a criminalidade, é 
analisado em detalhes no artigo assinado pelo cientis-
ta político Murilo Medeiros. Como é possível perceber, 
os textos de Mendonça Filho e Murilo Medeiros servem 
também como um banco de boas práticas em políticas 
públicas, desenvolvidas por gestores do União Brasil. 

 Esses e muitos outros assuntos fazem parte dessa 4º 
edição. Aos nossos leitores, esperamos que gostem dos 
artigos e sintam-se livres para sugerirem novos conteú-
dos para as próximas edições da revista.
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O Programa de Residência Pedagógica é uma das 
ações que integram a Política Nacional de For-
mação de Professores, lançada em 2017, na 

gestão do então ministro da Educação Mendonça Fi-
lho, para induzir o aperfeiçoamento da formação práti-
ca nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 
licenciando na escola de educação básica, a partir da se-

gunda metade de seu curso. 

 Realizado em regime de colaboração entre a União, 
por intermédio da Capes, os estados, o Distrito Federal 
e os municípios, por intermédio das secretarias de edu-
cação ou órgão equivalente, e as Instituições de Ensino 
Superior (IES), o Residência Pedagógica está presente 
em todos os estados da federação, conta com milhares 
de escolas participantes, em parceria com sistemas mu-
nicipais e estaduais de ensino. 

 O RP é um programa da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, vinculada 
ao Ministério da Educação. 

EDUCAÇÃO

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, CARRO 
CHEFE DA POLÍTICA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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Realizado em regime de colaboração entre a União, os 
estados, o Distrito Federal, os municípios e as Institu-
ições de Ensino Superior (IES), o Residência Pedagógica 
está presente em todos os estados da federação e conta 
com milhares de escolas participantes, em parceria com 
os sistemas municipais e estaduais de ensino. 
 
Objetivos: 
 Incentivar a formação de docentes em nível su-
perior para a educação básica, conduzindo o licen-
ciando a exercitar de forma ativa a relação entre te-
oria e prática profissional docente;
 Promover a adequação dos currículos e propos-
tas pedagógicas dos cursos de licenciatura às orien-
tações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
 Fortalecer e ampliar a relação entre a UFTe as es-
colas públicas de educação básica para a formação 
inicial de professores da educação básica; e
 Fortalecer o papel das redes de ensino na for-
mação de futuros

Como funciona:
 Ambientação: vivenciar a rotina escolar para 
conhecer o funcionamento da escola e a cultura or-
ganizacional, acompanhar as atividades de plane-
jamento pedagógico, identificar como é feita a ar-
ticulação da escola com as famílias e a comunidade, 

dentre outros aspectos.
 Observação semi-estruturada: observação em 
sala de aula a partir de um roteiro definido pelo re- 
sidente juntamente com o docente orientador.
 Regência: elaborar planos de aula e ministrar 
conteúdos em sala de aula ou oficinas temáticas na 
escola, com acompanhamento do preceptor.
 

REFERÊNCIA Programa Nacional de Residência
Pedagógica foi lançado pelo então ministro da
Educação Mendonça Filho em outubro de 2017
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A RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA E A 

VALORIZAÇÃO DA 
CARREIRA DOCENTE

NO BRASIL
Uma política pública que vai refletir muito 

positivamente na educação básica. A residên-
cia pedagógica estreita o diálogo entre as uni-

versidades e as redes de ensino 
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A boa formação do professor impacta diretamente a qua- 
lidade das aprendizagens. Entre os fatores que podem 
ser controlados pela política educacional, o trabalho do 

docente tem o maior peso no desempenho dos alunos. Mes-
mo com evidências mostrando essa relação direta, a formação 
do professor ainda é um dos principais gargalos da nossa edu-
cação. Entre os diversos problemas, formação muito teórica e 
distante da prática de sala de aula, currículos extensos, estágios 
curriculares sem planejamento e sem vinculação clara com as 
escolas.

 De 1,7 milhão de matrículas em licenciaturas, 
de acordo com o Censo de Educação Superior, mais 
da metade dos alunos estão em cursos a distância.  
A Política Nacional de Formação de Professores, 
lançada pela nossa gestão no MEC, em 2017, focou 
na ampliação da qualidade e do acesso à formação 
inicial e continuada de professores da Educação 
Básica. Nela estão a Base Nacional Docente, ho-
mologado em 2019; o ProUni, com a flexibilização 
da legislação para preencher vagas ociosas de li-
cenciatura; a retomada de oferta de vagas pela Universidade 
Aberta e o programa Residência Pedagógica para a formação 
inicial. Na formação continuada, uma plataforma com cursos 
e percursos formativos, certificações, mestrados profissionais, 
especialização, cooperação internacional.

 O Programa de Residência Pedagógica é um dos meus xo-
dós, por ser um caminho que vai facilitar a amplitude do co- 
nhecimento prático profissional e a melhora da qualidade do 

sino dentro da sala de aula. Segundo dados da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
o Residência Pedagógica já teve a adesão de 246 Instituições 
de Ensino Superior, está presente em 2.875 escolas, 656 mu-
nicípios e beneficia 35.891 licenciandos. O objetivo é atingir 
100% das IES, das escolas e atingir a todos os alunos de li-
cenciatura.

 Daqui a um tempo, essa mudança vai refletir muito po- 
sitivamente a educação básica nos resultados dos estudantes 
das proficiências de português, de matemática e de todas as 

áreas do conhecimento. No sistema educacional, 
a residência pedagógica estreita o diálogo entre 
as universidades e as redes de ensino municipais 
e estaduais. Diariamente mais de 2 milhões de 
educadores vivenciam no chão de escola pelo 
Brasil afora todas as dificuldades da profissão,   
   que é essencial ao país.

 Pesquisa inédita feita pelo Instituto Penín-
sula, “Valorização da carreira docente: um olhar 
dos professores”, aponta que 77% dos profes-

sores não se sentem valorizados pela sociedade. No entanto, a 
maioria sente orgulho da profissão. A valorização do professor 
envolve vários aspectos. A formação com qualidade é um pri-
meiro grande passo para esse reconhecimento tão merecido.

Mendonça Filho, ex-ministro da Educação e
presidente do Índigo 

Uma política pública 
que vai refletir mui-
to positivamente na 
educação básica. A 

residência pedagógica 
estreita o diálogo en-
tre as universidades e 

as redes de ensino. 

Mendonça Filho
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DESTAQUE

SEGURANÇA PÚBLICA EM GÓIAS:
REFERÊNCIA EM TODO O BRASIL

As ações na segurança pública em Goiás têm sido modelo para outros es-
tados: os índices de criminalidade têm caído vertiginosamente desde que 
Ronaldo Caiado assumiu
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Apontado como o terceiro melhor governador do 
Brasil, com quase 60% de aprovação, Ronaldo
Caiado, ex-deputado federal e ex-senador da 

República, está em seu primeiro mandato à frente do 
governo de Goiás e já está fazendo história. Pesquisa 
da Exata Opinião Pública, realizada entre os dias 23 de 
abril e 1º de maio de 2022, em todos os estados brasi- 
leiros, apontou que o governador goiano alcançou 59,1% 
de aprovação, tornando-se o terceiro governador com a 
maior aprovação popular do país e o mais bem avaliado 
entre os gestores que estão em primeiro mandato. 

 O reconhecimento de tal desempenho é resultado 
de muito trabalho. Com uma atuação firme, postura 
combativa, experiência política e visão moderna de gestão 
pública, Caiado tem ganhado destaque nacional por suas 
ações, inclusive, na área da segurança pública do estado. 
As ações na segurança pública em Goiás têm servido de 
modelo para outros estados: os índices de criminalidade 
têm caído vertiginosamente desde que Ronaldo Caiado 
assumiu a chefia do Executivo estadual. 

 Em junho de 2022, levantamento realizado pelo 
Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado, FoxMappin, 
do Grupo O Hoje, mostrou que a gestão de Caiado recebeu 
53,56% de classificação “ótima ou boa” em relação 

aos resultados relacionados à segurança pública. Sob o 
lema “ou o bandido muda de Goiás, ou muda de profis-
são”, Caiado tem apoiado ostensivamente as ações das 
Polícias Militar e Civil e, em ambas, há registros de que-
da substancial na criminalidade e aumento da sensação 
de segurança.

 De acordo com o Observatório de Segurança Pública 
de Goiás (SSP-GO), entre 2019 e 2021, foram realizadas 
2,8 milhões abordagens policiais a pessoas; 1,9 milhão 
operações policiais nas rodovias; 19,6 mil veículos recu-
perados; 18,1 mil ações para apreensão de armas; e mais 
de 15 mil mandados de prisão. 

 “Temos orientação do governador Ronaldo Caiado 
e determinação própria de atuar com o objetivo de de-
volver Goiás aos goianos e vamos trabalhar para manter 
o título já conquistado por Goiás de Estado com menor 
índice de violência no país”, ressaltou o então secretário 
de Segurança Pública, Rodney Miranda, em entrevista 
ao programa Boa Noite Goiás da TV Brasil Central em 
fevereiro de 2021.

Na gestão de Ronaldo Caiado, 
os homicídios caíram 41,8% e 
os latrocínios foram reduzi-

dos em 67,6%

Marcela Machado
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Batalha contra o crime
organizado

 Desde que assumiu o governo de Goiás, em janeiro 
de 2019, Caiado deu autonomia para a polícia defender 
o cidadão de bem, sem desrespeito às leis. Os números 
comprovam a efetividade de sua atuação. O combate di-
reto ao crime em Goiás é considerado um dos mais efi-
cazes do país. Quadrilhas de furtos e roubos de carros — 
que agem em todo o país, com conexões até no Paraguai 
e na Bolívia — foram desfeitas. Nos últimos três anos, se-
gundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de Goiás, 558 organizações criminosas foram 
desarticuladas.

 As estatísticas apontam que nunca se apreendeu tan-
ta droga em território goiano. De 2019 a 2021, as polícias 
Civil e Militar confiscaram cerca de 160 toneladas de dro-
gas em Goiás. Entre os principais fatores responsáveis 
pelo resultado positivo, está a maior liberdade de atu-
ação concedida pela gestão de Caiado às forças policiais. 
As apreensões significam não só o desfalque das orga-
nizações criminosas especializadas no tráfico de drogas, 
como também contribuem diretamente para o restabe-
lecimento da segurança da população.

 Números sobre a segurança pública em Goiás

 Na gestão de Ronaldo Caiado, os homicídios caíram 
41,8% e os latrocínios foram reduzidos em 67,6%. Aliado 
a isso, Goiás alcançou o percentual de 60,15% em resolu-
tividade dos crimes de homicídios.

EFETIVO POLICIAL Em seu governo, Caiado garantiu 
lei de aposentadoria para a polícia, além de concursos 

públicos para aumento do efetivo
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 Os números refletem uma melhoria significativa 
no campo da segurança pública no estado. Em 2021, os 
chamados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) 
caíram 18,32% em comparação aos números de 2020. 
Houve queda, também, nos Crimes Violentos Contra o 
Patrimônio (CVP), que apresentaram recuo de 25,5% no 
último ano. 

 Destacam-se as quedas nas incidências de roubos 
em residências (-28,5%), em comércio (-28%), de veícu-
los (-25,5%) e a transeuntes (-25,1%).

“Em todas as áreas, tivemos queda e hoje somos referên-
cia nacional, a melhor segurança pública do país. Isso é 
em decorrência do apoio do governo a todas as corpo-
rações para que possam agir com independência”, afir-
mou o governador Ronaldo Caiado durante a apresen-
tação do balanço de indicadores de criminalidade, em 
fevereiro de 2022.

     Observando a série histórica de ocorrências de 
homicídios dolosos, Goiás registrou o menor número de 
crimes desde 2011, segundo dados do Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública de 2022. Nos anos mais violentos, 
2015 e 2016, o estado chegou a registrar mais de 3 mil 
mortes violentas. Em 2021, foram 1881 mortes dessa 
categoria.

 Série histórica das mortes violentas intencio-
nais em números absolutos (2011-2021)

 Em termos federativos, Goiás é, hoje, o primeiro co-
locado a nível nacional no quesito de apuração de crimes 
por meio de DNA. A Superintendência da Polícia Técni-
co-Científica (SPTC) do estado, em parceria com o Labo-
ratório de Biologia e DNA Forense (LBDF/ICLR), conta 
com mais de 8 mil perfis genéticos armazenados em seus 
bancos de dados; melhor performance entre todos os es-
tados brasileiros.

QUEDA Nos anos de governo do Ronaldo Caiado, é pos-
sível perceber a queda nos números de mortes violen-

tas.
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 Um dos grandes trunfos da segurança pública do 
Estado de Goiás está no fato de que o governo trabalha 
por uma união de forças pela queda da criminalidade. 
“Temos apoio incondicional do governador, do governo 
como um todo nas ações. É um trabalho sério, organi-
zado e de integração, que não é só no papel”, afirmou o 
secretário Rodney Miranda ao ressaltar que, além das 
forças de segurança, a atuação do Ministério Público e 
do Poder Judiciário tem sido primordial para a obtenção 
dos resultados de excelência. 

 A integração das forças de segurança de Goiás com 
outros estados foi uma das estratégias do governador 
para intensificar o combate ao narcotráfico. No dia 2 de 
outubro de 2021, por exemplo, uma operação conjun-
ta entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do 
Estado de Goiás e Polícia Civil de Mato Grosso apreen-
deu meia tonelada de cocaína na região central de Goiás. 
Estima-se um prejuízo de R$ 90 milhões para a organi-
zação criminosa. 

     Só em Goiás, entre o início de 2019 e outubro de 
2021, as forças de segurança apreenderam mais de R$ 
3 bilhões em produtos e verbas oriundos do narcotráfi-
co. “Não agimos só com bandido ‘pé de chinelo’. Bandi-
do grã-fino não se cria no estado de Goiás. Aqui ele cai 
também, tenha o status que tiver. Nossa tropa tem total 
liberdade para agir”, ressaltou o governador de Goiás.

 Segurança pública em Goiás, combate ao nar-
cotráfico e política de prevenção

Combate ao narcotráfico e 
política de prevenção

“Com a nossa polícia, de uma coisa eu
tenho certeza: bandido não cresce em Goiás.”

(Ronaldo Caiado)

NOVAS VIATURAS Governo de Ronaldo Caiado fez en-
tregas de novas viaturas e equipamentos para profis-

sionais da segurança pública
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 Outra estratégia adotada pela SSP-GO é a de focar 
e investir na prevenção de crimes, com um setor de 
inteligência altamente eficiente. Os resultados têm sido 
satisfatórios. Em 2021, segundo balanço da Secretaria, 
não foi registrado nenhum caso de crime violento em 
31 municípios goianos. A abrangência é quase o dobro 
do verificado em 2020, quando 16 cidades não tiveram 
crimes violentos. Ao longo de 2021, o estado de Goiás 
teve 22 dias sem nenhum registro de homicídios e outros 
21 sem Crimes Violentos Letais Intencionais.

 Sob o comando do União Brasil, o Governo de Goiás é 
referência para o Brasil na eficácia da gestão e qualidade 
da segurança pública. 

Marcela Machado, doutora em
Ciência Política (UNB)

EQUIPAMENTO Goiás investiu em novembro R$ 62,9 
milhões na aquisição de submetralhadoras, pistolas e 

fuzis, entre outros itens. 100% da tropa terá armamento 
renovado
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BRASIL EM DEBATE

A MAIOR GERAÇÃO DE JOVENS
DA HISTÓRIA DO BRASIL
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São milhões de jovens que representam uma 
oportunidade ímpar para o avanço da socie-
dade, configurando um verdadeiro “bônus de-
mográfico

O Brasil abriga cerca de 50 milhões de pessoas com 
idade entre 15 e 29 anos (¼ da população). Nun-
ca houve tantos jovens em território brasileiro.  

A maior geração de jovens da história do país representa 
uma oportunidade ímpar para o avanço da sociedade, 
configurando um verdadeiro “bônus demográfico”. São 
milhões de jovens, que, em diferentes realidades, expe- 
rimentam uma fase determinante de transição de ciclo 
de vida, na busca pela construção da sua autonomia. 

 As juventudes têm o potencial singular de protago-
nizar agendas globais e locais de desenvolvimento social. 
Neste caso, quando um país é capaz de efetivar os direi 
tos da sua população jovem, todo esse potencial pode se 
concretizar como crescimento, oportunidades e prospe- 
ridade para todas as pessoas. Os desafios são enormes. 
A seguir, detalharemos os principais indicadores sobre a 
juventude brasileira.

“A gente muda o nosso país com o
poder das juventudes”

Falta de oportunidades, desemprego e alta e 
evasão escolar uma dura realidade

 Somente em 2019, das 45.503 pessoas assassinadas 
no Brasil, 51,3% (23.327) eram pessoas com menos de 30 
anos – uma média de 64 jovens assassinados por dia. Os 
números são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
Em 2020, 76% das mortes decorrentes de intervenções 
policiais englobaram jovens com menos de 30 anos.

 Falta de oportunidades, desemprego em alta e evasão 
escolar fazem do Brasil o vice-campeão entre os países 
com a maior proporção de jovens fora das salas de aula 
e fora do mercado de trabalho. Em 2020, eram 35,9% 
dos jovens brasileiros de 18 aos 24 anos nessa situação 
– percentual só não é maior do que o da África do Sul, 
segundo levantamento da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 
média, 7% das pessoas entre 18 e 24 anos consomem 
drogas ilegais no Brasil. 50% de questões de saúde 
mental começam até os 14 anos de idade e 75% até os 
24 anos de idade, mas a maior parte (aproximadamente 
80%) dessas pessoas, hoje, não acessam diagnóstico ou 
tratamento, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. A 
insegurança alimentar atinge jovens e suas famílias. 

Murilo Medeiros

30 |  Cadernos Liberais 31 Instituto Índigo | 



 Na população urbana brasileira, 35% vivem em 
insegurança alimentar leve; 10,9% em insegurança 
alimentar moderada e 12% com insegurança alimentar 
grave, de acordo com o Atlas das Juventudes. Apenas 
13% dos planos setoriais com representação no Conselho 
Nacional de Política Cultural (CNPC) têm diretrizes, 
ações e metas voltadas para infância e juventude. 

 A juventude é a faixa etária que mais pratica esportes 
no Brasil e a que mais abandona a prática esportiva. 
Na idade escolar, o abandono gira em torno de 27,3% 
entre os jovens de 15 anos e 45,3% entre 16 e 24 anos. O 
percentual de acesso à Internet entre jovens, em 2021, 
foi elevado: entre 16 a 24 anos foi de 96%; e entre 25 a 
30 anos foi de 92% de utilização da Internet nessa faixa 
etária, segundo o IBGE.

 De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), 41,2 milhões de jovens brasileiros 
habitam o meio urbano e 7,1 milhões residem no meio 
rural. A maioria da juventude brasileira é parda: 51% no 
total. 10% são pretos, 38% brancos, 0,5% amarelos e 0,4% 
indígenas. Entre as macrorregiões do país, as regiões 
Norte e Nordeste contam com uma maior proporção de 
jovens (28% e 26% respectivamente), seguido de Centro-
Oeste com 24% e Sul e Sudeste com 21% dos jovens 
brasileiros.

Percentual de jovens na população em 2019 
(por estado)

A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE FOI UM 
DIFERENCIAL NAS ELEIÇÕES DE 2022

 Em 2022, o Brasil bateu recorde no cadastro eleitoral 
de jovens entre 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo. No 
cômputo geral, 2,1 milhões de jovens nessa faixa etária 
puderam votar. Em 2018, eram 1,4 milhão. O crescimento 
equivale a 51,13% nessa faixa etária do eleitorado. O 
número quebrou uma sequência de queda no interesse 
dos jovens nas eleições, inaugurada em 2010. 
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A alta é resultado de uma mobilização intensa nas redes 
sociais, puxada por artistas, lideranças públicas, além da 
própria Justiça Eleitoral. 

 Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quase a 
totalidade dos eleitores jovens que votaram em 2022 fez 
cadastro na Justiça Eleitoral nos quatro primeiros meses 
deste ano, graças a campanhas didáticas promovidas 
para conscientizar os jovens do seu direito. Trata-se de 
movimento notável de educação política, voltado para a 
regularização do título de eleitor do público jovem. 

 A adesão juvenil à eleição foi ainda mais expressiva 
entre as mulheres. Desde 2014, o TSE nunca habilitou 
tantas eleitoras de primeiro voto quanto agora. Cerca de 
1,1 milhão de garotas de 16 e 17 anos estavam regularizadas 
para ir às urnas, 63% a mais que em 2018. 
 
 No total, de acordo com dados do TSE, 156,4 milhões 
de eleitores brasileiros estavam aptos a votar nas eleições 
de outubro, número recorde na história eleitoral do 
país. São 9,1 milhões de eleitores a mais que em 2018 
(crescimento de 6,21%). Contribuíram para esse aumento 
significativo os jovens de 16 e 17 anos.

Participação dos jovens no pleito eleitoral de 
2022

Estatísticas do Eleitorado

 Para a elaboração da tabela abaixo, foram ignoradas 
as informações cujos dados foram categorizados como 
“inválidos”. De acordo com os dados do TSE, atualizados 
em 30/09/2022, 156.454.011 milhões de eleitores 
estavam aptos para votar em 2022. O gráfico a seguir 
traz esse quantitativo desmembrado em faixas de idade. 
É possível observar que o maior número de alistados está 
na faixa entre 30 e 39 anos.
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Eleitorado em 2022
(por faixa etária)

 A próxima tabela mostra o quantitativo do alistamento 
em 2018 e 2022 para os jovens com idade entre 16 e 29 
anos, com a variação entre os anos. Em 2022, os jovens 
aptos a votar dentro dessa faixa de idade correspondem 
a 24% do eleitorado total.

Presença dos jovens no Parlamento

 Os jovens têm ganhado espaço entre os represen-
tantes eleitos no país. A representação de jovens de até 
34 anos em cargos estaduais e federais aumentou desde 
o pleito de 2002. Naquele ano, eles eram 8,6% dos de- 
putados estaduais, federais e governadores eleitos: 138 
representantes no total. Já em 2022, esse número che-
gou a 193, ou seja, 12% dos eleitos.
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Políticos jovens eleitos - até 35 anos
(Governadores, Deputados Federais e Estaduais)

 Porém, apesar da maior quantidade de jovens eleitos, 
os números estão muito aquém do desejável. Nas eleições 
de 2022, foram eleitas apenas 25 lideranças com até 30 
anos de idade para serem deputados e deputadas federais, 
representando apenas 4,8% dos 513 parlamentares. 
A maior parte dos jovens com assento no Congresso 
Nacional possui características em comum: presença 
forte nas redes sociais, participação em movimentos de 
renovação política e o fato de terem nascido em uma 
geração conectada.

 Se o jovem peca pela falta de experiência, ele impõe, 
por outro lado, uma exigência de mudança. A presença 
da juventude traz qualidade de representatividade e no-
vas práticas políticas.  Startups, inteligência artificial, 
segurança digital, economia do conhecimento, digitali-
zação de serviços públicos, capacitação para o mercado 
de trabalho, educação, meio ambiente e diversidade são 
assuntos tratados rotineiramente por parlamentares jo-
vens, segundo dados da Câmara dos Deputados.

Percepção dos jovens sobre a política

 De acordo com a pesquisa “Juventudes no Brasil 
2021”, coordenada pelo Observatório da Juventude na 
Ibero-América (OJI), as instituições que menos contam 
com a confiança dos jovens brasileiros são os partidos 
políticos (82%), o Congresso Nacional (80%), o governo 
(69%) e a presidência da República (63%). Recuperar o 
prestígio das legendas partidárias junto ao público jo-
vem é um desafio premente. 

 Já na última pesquisa do “Atlas das Juventudes”, a 
política foi o tema de maior interesse dos jovens, sen-
do que 54% indicaram que eram ligados a alguma causa 
ou defendiam alguma bandeira. Já 39% manifestaram 
“nunca ter participado de entidades ou grupos, mas go-
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taria de participar”. 

 Quando convidados a apontar as formas de atuação 
que podem ajudar a mudar ou a melhorar as coisas no 
Brasil, 45% acreditam que a “participação em mobili-
zações de rua e outras ações diretas” seja uma delas. A 
esse dado, por si só revelador, se somam 44% de menções 
à “atuação em coletivos que se organizam em torno de 
uma causa” e 35% à “atuação em conselhos, conferên-
cias, audiências e outros canais de participação desse 
tipo”. 

 Outros 34% incluem a atuação via “internet, opinan-
do e cobrando políticos e governantes” e 30% referem-se 
à “atuação em partidos políticos” como forma de ação 
política potente para melhorar as coisas no país.

Redução de candidaturas jovens

 Nas eleições de 2022, a participação de candidatos 
com até 29 anos caiu em relação ao total pela primeira 
vez desde a redemocratização. Foram 1.286 postulantes 
jovens a um cargo eletivo no pleito deste ano, o que re- 
presenta 4,49% do total.  Desde 1994, a participação de 
candidatos jovens vinha crescendo. Naquele ano, eram 

3,79% do total. Na eleição seguinte, em 1998, represen-
tavam 4,50% dos postulantes e, em 2002, 4,65% no ge- 
ral. 

 O percentual de 2022, portanto, é a terceira menor 
da história, de acordo com os dados do Tribunal Superi-
or Eleitoral (TSE). No auge, em 2014, foram 1.671 can-
didatos até 29 anos, ou 6,37% do total. A queda também 
é em números absolutos, considerando as últimas duas 
eleições gerais. Em 2018 eram 1.612 candidaturas jovens 
e em 2014, 1.671.

Postulantes jovens a um cargo eletivo
(%) do total
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Estatísticas da filiação partidária

 Tradicionalmente, candidatos e futuras lideranças 
partidárias saem das juventudes dos partidos, compostas 
pelos filiados jovens. Porém, a filiação da juventude 
brasileira a agremiações partidárias tem decrescido nos 
últimos anos. Desde 2012, a proporção média de filiados 
do segmento jovem vem caindo, mesmo considerando o 
envelhecimento da população brasileira. 

 Os dados relativos às filiações partidárias foram 
atualizados pelo TSE em 30/09/2022. O gráfico e a 
tabela abaixo trazem o quantitativo de pessoas filiadas 
a partidos políticos em 2022. Foram excluídos os dados 
cuja faixa etária não foi informada ou categorizados 
como “inválidos”. Estão incluídos os dados sobre filiados 
residentes no Brasil e no exterior.

Filiações partidárias em 2022

Filiações de jovens por partido

 Para a elaboração da tabela a seguir, foram selecio-
nados os 10 partidos com o maior número total de filia-
dos em 2022. O total de jovens filiados com idade entre 
16 e 34 anos está apresentado em ordem decrescente, 
por partido. O União Brasil se configura como o 6º maior 
partido do Brasil em número de filiados e fica em 8º no 
ranking de jovens filiados, entre os 10 partidos do Bra-
sil. Também são apresentadas informações relativas ao 
percentual de jovens no partido em relação ao total de 
filiados.

Filiações partidárias 
por partido e faixa etária
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Estatísticas de candidaturas

 O TSE recebeu 29.004 pedidos de registro de can-
didaturas em 2022. O União Brasil foi o 2º partido com 
o maior número de candidaturas apresentadas: 1.531, 
correspondendo a 5,28% do total. Os dados foram atu-
alizados no site do TSE em 01/09/2022. Os cargos que 
entram na menor exigência etária para candidatura são 
os de deputado federal, estadual e distrital (21 anos). 
 O gráfico a seguir ilustra as candidaturas em 2022 
por faixa etária.

Candidaturas em 2022 por faixa etária

Participação Políticaolítica

 O engajamento político é a ferramenta mais valiosa 
que cada indivíduo possui para exercer sua cidadania. 
Conhecer o funcionamento do processo eleitoral 
brasileiro, entender o sistema por meio do qual os 
candidatos são eleitos, perceber o que é legítimo e aquilo 
que ofende a moralidade da disputa eleitoral contribui 
para a conscientização do eleitor na escolha de seus 
representantes. É importante que o eleitor jovem procure 
se informar a respeito das ideias do partido político ao 
qual está filiado, bem como as propostas veiculadas pelas 
lideranças políticas nacionais, se são sólidas e factíveis. 
Além de investigar a fundo o seu candidato, se seu passado 
é limpo ou não, é primordial conhecer as atribuições de 
cada cargo em disputa no pleito eleitoral. 

 O jovem tem o direito não só de escolher seus 
representantes, mas também de acompanhar de perto, 
durante todo o mandato, como esse poder delegado 
está sendo exercido, fiscalizando e avaliando a tomada 
das decisões. A participação política deve ser sempre 
valorizada para o avanço da democracia.

Murilo Medeiros, cientista político (UnB)
e mestrando em Poder Legislativo

(Cefor/Câmara dos Deputados)
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UM ANO DE 
CONHECIMENTO E 
FORTALECIMENTO PARA
A UNIÃO JOVEM
Parceria entre o instituto Índigo e União Jovem do Brasil 
realizou o projeto Jovens Pelo Brasil com formação política 
para mais 450 jovens em seis estados

O O ano de 2022 foi um marco para a juventude de 
um dos maiores partidos do País, o União Bra-
sil. Um momento de reunir os jovens, montar 

núcleos estaduais e realizar formações políticas. E para 
isso, em Parceria com o instituto Índigo, a União Jovem 
do Brasil realizou de agosto até novembro, o projeto Jo-
vens Pelo Brasil, com encontros em sete estados, Rio de 
Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás, Florianópo-
lis, Salvador, Acre, reunindo cerca de 500 jovens em for-
mações e discussões políticas.

 Para o presidente do União Jovem, Lucas Moreno, o 
evento que percorreu e ainda vai percorrer vários esta-
dos tem a intenção de ser uma ponte entre os jovens e a 
política.

Rochelly Pinho
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 “O Jovens Pelo Brasil foi o instrumento criado pela 
União Jovem Nacional, em parceria com o Instituto Ín-
digo, como forma de aproximar do partido político os 
jovens do  País. É preciso acabar com esse abismo imen-
so que existe entre a sociedade civil e os atores que estão 
no centro do poder brasileiro. As pessoas querem, e tem 
direito de participar desse ambiente e nós queremos ser 
via de acesso para esse público que cada vez mais cresce 
e se coloca, assim como nós, contra os extremos e a ra- 
dicalização da política”, destacou.

 Além da missão de apresentar a Juventude os en-
contros serviram também para garantir a formação dos 
núcleos estaduais, dando posse aos diretórios estaduais 
do União Jovem do Brasil. 

 A partir daí cada diretório passa a dar protagonismo 
a sua juventude e difundir as ideias e ideais pelos mu-
nicípios, ouvindo e dando voz aos jovens. “Eu estou mui-
to feliz de estar aqui, ver que realmente tem lideranças 
que apoiam os jovens e não só por falar, chegando junto 
e fazendo acontecer, fazendo a diferença”, declarou o jo-
vem Guilherme Alves durante o Jovens  Pelo Brasil em 
Fortaleza, no mês de outubro.

 “O evento é uma grande oportunidade para a gente 

criar network, conhecer pessoas novas, pessoas engaja-
das na política”, destacou o coordenador Metropolitano 
da União Jovem, João Victor Proetti, durante o evento 
realizado no Rio de Janeiro, em agosto. 

 Os eventos do Jovens pelo Brasil são basicamente 
compostos por fala do presidente nacional do União 
Jovem do Brasil, Lucas Moreno, bem como uma breve 
saudação de integrantes da executiva Nacional, posse e 
fala do novo presidente estadual do União Jovem, apre-
sentação do Instituto índigo, palestra dobre o cenário 
político nacional e Jantar de encerramento. 

Rochelly Pinho, jornalista (Uninassau) 
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UM REMÉDIO CONTRA A
INSTABILIDADE DA DEMOCRACIA

A possibilidade de aperfeiçoar as formas de transferência do poder, da 
sociedade para os eleitos, é tão instigante que vale a pena manter o assunto 
vivo

POLÍTICA
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Cada vez que toma posse um novo grupo de parla-
mentares federais no Brasil, temas novos e temas 
antigos surgem ou ressurgem na pauta das duas 

casas do Congresso. Entre esses, um é indefectível: a 
reforma política. E quase inevitavelmente, a propósito 
dela, é resgatado das gavetas do esquecimento o debate 
sobre a adoção do voto distrital. A polêmica transfor-
mação da escolha dos deputados, hoje feita pelo sistema 
proporcional, para um formato majoritário, exerce fas-
cínio considerável sobre os políticos. Projetos por certo 
existem aos montes no Senado e da Câmara. 

 Tem faltado, porém, sempre, a vontade política de 
fazer, a determinação de levar a ideia adiante. Muitos 
defendem a inovação e pesquisas já mostraram que, em 
determinadas ocasiões, a maioria dos deputados acre- 
ditava que a votação por distritos eleitorais era o me 
-lhor modelo para a escolha dos parlamentares. Porém, 
na hora da decisão, nada acontecia. Aparentemente os 
deputados têm receio de alterar o percurso pelo qual se 
chega ao mandato. O atual caminho das pedras a turma 
já conhece. A mudança, ainda que teoricamente para 
melhor, pode ser perigosa por ser desconhecida. Entre 
o sistema complicado e deficiente de hoje, que já é bem 
conhecido dos antigos e influentes parlamentares, e um 
novo sistema provavelmente mais eficiente, mas ain-
da inexplorado, o Congresso tem preferido ficar com o 
chinelo velho. Se um dia o sistema vai mudar, ninguém 
sabe dizer. 

 Mas, seja como for, o debate é válido. A possibilidade 
de aperfeiçoar as formas de transferência do poder, da 
sociedade para os eleitos, é tão instigante que vale a 
pena manter o assunto vivo.  

 O “sistema distrital” é simplesmente a aplicação do 
sistema majoritário às eleições para um órgão coletivo, 
como ocorreu no Brasil até 1934. Em sua forma básica, 
a dos distritos “uninominais”, sem maiores requintes, 
o voto distrital funciona assim: se há 10 cadeiras em 
disputa, o Estado é dividido em 10 circunscrições 
chamadas “distritos eleitorais”. Essas circunscrições 
não são necessariamente (nem provavelmente) de 
dimensões iguais, mas devem abranger, tanto quanto 
possível, um número semelhante de eleitores. Assim, 
os distritos serão territorialmente menores nas áreas 
mais den- samente povoadas, e maiores no interior 
do Estado. Dentro de cada uma dessas áreas trava-se 
uma eleição majoritária. O mais votado é o eleito. Há 
dez eleições majoritárias com dez deputados eleitos que 
não são necessariamente os dez mais votados do Estado 
respectivo, mas cada um dos dez mais votados em cada 
distrito. O sistema distrital pode utilizar circunscrições 
plurinominais, com variações mais complexas.

 Percebe-se que há vantagem clara do sistema 
proporcional em um aspecto: ele é um sistema mais 
sensível às nuances das opiniões do eleitorado. Nesse 
sistema, mais elaborado, cada eleitor tem um grande 
leque de opções, já que ele pode votar em qualquer um 
dos muitos candidatos dos vários partidos.

Paulo Gouvêa da Costa
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 Isso favorece a formação de uma representação 
mais fiel à variação das opiniões dos eleitores. É pos-
sível, por exemplo, a uma categoria profissional, como 
os professores, ter seu representante no parlamento se, 
em todo o Estado, grande parte dos membros do ma- 
gistério decidirem concentrar seus votos num mesmo 
candidato. Da mesma forma pode haver, e tem havi-
do, representantes de grupos raciais e religiosos. Pe-
las mesmas razões, o voto proporcional favorece 
também uma definição ideológica mais preci-
sa no parlamento. Já no sistema distrital a 
eleição é reduzida à sua forma mais rústica: 
cada eleitor tem, como opção, apenas, um 
candidato de cada partido. E o eleito vai 
ser o representante de todos os que vivem 
naquele distrito, independentemente de 
suas preferências ideológicas, suas profis-
sões ou suas colorações particulares. O siste-
ma distrital é mais simples e provoca uma 
representação das opiniões preponderantes nas 
múltiplas comunidades do País.

 O sistema de proporções permite, a cada legen-
da, obter, na contagem final, um número de cadeiras 
mais ou menos proporcional à sua performance, à sua 
votação. O sistema distrital, não. Dentro dos distritos 
se faz um jogo de tudo ou nada, de perde ou ganha, sem 

meio termo. Em cada distrito, o partido vencedor leva 
todo o prêmio, os outros não levam nada. Ter o voto de, 
por exemplo, 20% dos eleitores em um dos distritos, 
muito provavelmente significa zero porque a única ca-
deira em disputa será conquistada, naturalmente, pelo 
partido que obtiver a maior porcentagem de votos. As 
votações totais de cada agremiação no âmbito do Esta-
do não se traduzem fielmente em número de deputados 

eleitos. Um partido que, na já mencionada hipó-
tese, tenha 20% dos votos em todos os distritos 

não terá, ao final, 20% das cadeiras do par-
lamento. De fato, poderá ter nenhum de- 
putado eleito.

 Mas, paradoxalmente, nesse aspecto 
que indica a maior vantagem do sistema 

proporcional, reside também sua grande 
desvantagem em relação ao distrital. Se, 

de certa forma, grupos sociais são mais bem 
representados no voto proporcional, essa abertu-

ra à fragmentação do eleitorado, provoca uma série de 
distorções na maneira como cada eleitor se manifesta 
eleitoralmente. O mais visível desses efeitos danosos é 
que o sistema pode beneficiar figuras sem preparo de 
qualquer espécie, porém com popularidade fácil e in-
consequente, em prejuízo de políticos que representam 
interesses mais sólidos e mais amplos de uma área físi-

Nesse sistema, mais 
elaborado, cada eleitor 

tem um grande le-
que de opções, já que 

ele pode votar em 
qualquer um dos mui-

tos candidatos dos 
vários partidos.
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ca em que se travaria a eleição distrital. 

 Na mesma linha de raciocínio argumenta-se, por 
outro lado, que o emprego do sistema de eleição por dis-
tritos iria transformar os deputados em “vereadores es-
taduais” ou “vereadores federais”. Ou seja, que os eleitos 
seriam pessoas insensíveis a importantes problemas da 
nação. E acrescenta-se a esta crítica o fato de que o siste-
ma distrital pode impossibilitar a eleição de alguns dos 
“grandes nomes da política”, de líderes que costumam 
ter votação espalhada por todo o Estado, mas que não 
têm popularidade concentrada num distrito específico. 
Num sistema distrital puro, uninominal, isso realmente 
acontece. 

 Nomes de grande prestígio, cuja popularidade seja 
difusa, não localizada regionalmente, muitas vezes são 
derrotados por políticos locais de sólido prestígio den-
tro do distrito. Mas a questão não é tão simples como 
parece. Se de um lado se entende que o grande líder 
deve ter lugar no parlamento de seu país e que, por 
isso, o sistema como um todo deve estar equipado para 
permitir sua eleição, o fato é que o obscuro cacique ca-
paz de vencer o personagem importante também não 
poderia deixar de participar do parlamento. Se este é 
o preferido da maioria daquela comunidade, e com tal 
intensidade que os eleitores o preferem em lugar de um 

respeitável vulto da política estadual ou nacional, sua 
eleição é perfeitamente legítima. Um sistema eleitoral 
que preterisse esse vereadorzão seria um sistema aris-
tocrático, não democrático.

 Uma das vantagens mais evidentes do sistema pro-
porcional não é, portanto, uma vantagem inequívoca. 
Ele facilita efetivamente a eleição dos grandes políti-
cos de prestígio disseminado. Mas, de qualquer forma, 
não garante essa eleição porque o mesmo sistema põe 
o grande nome em confronto com aquelas figuras po- 
pularizadas pelo rádio, pela televisão, ou que recebem 
o voto fechado de grupos ou seitas organizadas. Nesse 
sistema o “notável político” talvez não seja batido por 
um cacique local, mas pode ser passado para trás por 
alguma figura medíocre popularizada, muitas vezes, 
por conta de sua notória incapacidade. 

 Já o sistema de eleições parlamentares por distritos 
apresenta algumas vantagens indiscutíveis, geralmente 
reconhecidas mesmo por seus adversários. Uma delas 
é a maior autenticidade no aspecto comunitário da re- 
presentação. E ela já começa a existir antes mesmo da 
eleição. Como, por exemplo, em um formato uninomi-
nal, cada partido tem um só candidato a concorrer den-
tro do distrito, a tendência é que a escolha recaia em 
um nome de prestígio comprovado na comunidade em 
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questão. Desaparecem, assim, das eleições, os aven-
tureiros sem base própria. Fica eliminada a figura do 
paraquedista, aquele candidato que consegue 100 votos 
num lugar, 200 em outro, e acaba eleito sem verdadei-
ra identificação com lugar algum, em prejuízo, muitas 
vezes, da eleição de autênticos representantes regio- 
nais. Acontece com frequência que regiões populosas 
ficam sem nenhum deputado. No sistema por distritos 
os interesses de cada região ficam integralmente con-
templados porque cada distrito tem o seu deputado. E 
desse fator, resulta outro também importante: sendo os 
candidatos pessoas necessariamente da região, e bem 
conhecidas, portanto, de seus eleitores, isso torna a es-
colha um ato muito mais consciente, muito menos in-
fluenciável pela pressão da propaganda e dos meios de 
comunicação.

 Por outro lado, essa proximidade entre eleitor e can-
didato é bastante reforçada pela maior compreensão 
que ele terá do sistema. Como o processo é simples – 
ganha o que obtiver mais votos - ele sabe claramente 
o que está fazendo, para onde seu voto vai. E a iden-
tificação mais sólida entre eleitores e eleitos continua 
depois da eleição. Considerando que o eleito só repre-
senta essa área e só é votado aí, e vai ter seu mandato 
julgado, em futuras eleições, aí mesmo no distrito, ele 
obriga-se a um maior contato com sua base eleitoral e 

terá mais disponibilidade de tempo para dedicar-se à 
circunscrição que representa. O deputado tem, portan-
to, condições para uma representação mais efetiva dos 
interesses de seus eleitores e de sua região. Pelas mes-
mas razões há ainda condições mais favoráveis a uma 
melhor fiscalização da atuação do deputado pela comu-
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nidade que o escolheu. O eleitor acompanha mais de 
perto, de modo mais eficiente, vigia melhor a ação de 
seu mandatário.

 O partido também é grandemente beneficiado pelo 
voto em distritos. O sistema fortalece a unidade par-
tidária na medida em que elimina o confronto direto 
entre candidatos do mesmo partido. No sistema pro-
porcional, ora em uso, a verdadeira disputa não é de 
candidatos de um partido contra candidatos de outro, 
mas uma disputa interna, por uma colocação mais fa-
vorável na relação dos eleitos por um mesmo partido. 
Atualmente, cada candidato raciocina que, se o parti-
do vai provavelmente eleger cinco deputados, a sua 
preocupação básica é estar entre esses cinco mais vota-
dos da sua agremiação. Seu problema principal, por-
tanto, é, muitas vezes, a disputa com os concorrentes 
da sua própria legenda, não do partido adversário. No 
sistema distrital, as disputas ficam restritas ao âmbito 
das circunscrições onde, em regra, há um só candida-
to de cada legenda. E todo o partido, unido, trabalha 
para a eleição de cada um de seus candidatos, contra 
os concorrentes adversários. O voto distrital acabaria, 
portanto, com a guerra fratricida que hoje corre solta 
dentro de cada partido. E contribui ainda, e muito, para 
a redução do número de partidos políticos. 

 Afirma-se, porém, que o sistema de voto por 
distritos favorece a corrupção eleitoral. Ao contrário, 
penso que esse sistema desestimula o abuso do poder 
econômico. Diversamente do que se costuma apregoar, 
a prática tem demonstrado que é mais fácil “comprar” 
alguns votos em muitos lugares, como acontece com 
freqüência no sistema atual, do que comprar a maioria 
dos votos num único lugar. Como a improbidade, no 
âmbito restrito do distrito, se torna mais visível, fica 
bem mais fácil estabelecer um sistema de fiscalização 
dos gastos eleitorais. E, de outro lado, as campanhas 
tornam-se menos caras, diluindo a influência do poder 
econômico. 

 Do que se ponderou até aqui, fica, entretanto, uma 
certeza: nenhum dos dois sistemas utilizáveis para 
eleições parlamentares pode ser considerado perfeito e 
absolutamente superior ao outro. A opção entre um e 
outro é política, depende de se saber quais vantagens 
interessam mais. 

 Para chegar a essa conclusão falta indagar aquilo 
que é o principal: o que se quer do sistema? Giovanni 
Sartori diz que “há tantos povos quantos são os critéri-
os para instituir representações”. É preciso saber qual 
povo, isto é, qual representação popular se quer que re-
sulte das eleições. Este é o ponto chave. É o elemento 
definidor. 
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 É preciso saber que tipo de representação parlamentar 
é mais adequado para o Brasil. Os sistemas eleitorais 
não são neutros. Cada um deles cria um tipo dife- rente 
de representação. Logo, a escolha depende de se ter 
claro o que se quer do sistema, que efeitos, no sistema 
político como um todo, se espera de sua aplicação.

 O voto proporcional, como já vimos, produz uma 
representação preponderantemente de classes, de 
ideologias, de raças, de profissões. Na extensão inteira 
do território de um Estado, os votos a um candidato 
podem agrupar-se em função das afinidades que existam 
entre diversos grupos de eleitores, independentemente 

do lugar específico em que vivem. Daí resulta, por isso 
mesmo, uma representação mais precisa do ponto de 
vista de interesses de parcelas específicas da população. 
No sistema distrital o voto traça a média das aspirações 
e das opiniões da maioria das pessoas que vivem numa 
área delimitada geograficamente. Os eleitores definem, 
por voto majoritário, qual o candidato é o mais ade-
quado para representar a comunidade em seu conjun-
to. E é este aspecto que me faz preferir o sistema ma-
joritário-distrital.

 O que o povo é – num sistema democrático, na sua 
representação – não deve ser o que o divide, mas o que 
o soma. A grupalização do povo, a sua fragmentação 
por classes, raças, ideologias, esfacela a representação 
em partes que representam não a população ou a so-
ciedade, mas sim os aspectos diferenciadores dentro da 
sociedade.

 E um dos subprodutos desse estilhaçamento é a 
multiplicidade de partidos políticos. O parlamento, em 
consequência, tende a ser um cenário de conflitos, de 
embates, de concorrência entre partes que não se so-
mam. Isso enfraquece a substância dos partidos, dificul-
ta a formação de consensos, corrói a governabilidade, 
porque o compromisso do eleito é com os grupos que 
o apoiaram na eleição, não com seu partido. E torna-se 
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muito mais difícil a harmonização do parlamento, a for-
mação de consensos, em favor de aspirações que repre-
sentem o bem comum. Isto enfraquece a democracia. 

 Diversamente, a representação eleita por distritos 
traz para o parlamento o que há de harmônico, de co-
mum, entre as pessoas, aquilo que as identifica comuni-
tariamente. Os eleitores, no sistema distrital, são força-
dos a agruparem-se numa tentativa de maioria, são 
levados a se moldar em função de aspirações e objeti-
vos que os identifiquem, apesar de suas diferenças par-
ticulares. Este sistema, portanto, faz do deputado um 
representante da média das opiniões. Em consequên-
cia, ele estará voltado muito mais para o interesse geral. 
Com a adoção do voto distrital, troca-se uma tendên-
cia ao conflito por uma tendência à harmonização. E o 
resultado político mais importante desse fator é que a 
representação será um instrumento de estabilização do 
sistema democrático. Sem estabilidade institucional, 
não há democracia. Assim, pelo menos como um estágio 
de nossa tão atribulada evolução político-institucional, 
o voto por distritos parece ser mais do que preferível. 
Ele é necessário. Não é fruto do acaso que Inglaterra, 
Estados Unidos, Alemanha, França e outras sólidas de-
mocracias adotam o sistema de eleições distritais. 

 E se dúvidas ainda restam no espírito daqueles que 
não abdicam do maior requinte do sistema proporcio-
nal, resta lembrar que existem fórmulas que permitem 
somar as vantagens básicas dessa forma de votar com as 
do voto distrital. O chamado “sistema misto”, em que, 
além da escolha nos distritos, uma parcela da represen-
tação é eleita, ao largo, por voto proporcional, é a solução 
mais evidente. Há outras formas menos factíveis, como 
um bicameralismo em que cada câmara é eleita por 
um dos dois processos. E há sistemas de voto distrital 
por circunscrições plurinominais, como o japonês, que 
agregam parte das vantagens do processo proporcional. 
Tudo isso deve ser estudado, mas o ponto de partida é a 
opção clara, basilar, pelo sistema majoritário–distrital. 
O resto é trabalho rotineiro de engenharia política.

Paulo Gouvêa da Costa, mestre em Direito do Es-
tado pela USP, Mestre em Política Pública Interna-

cional (MIPP) pela Universidade Johns Hopkins, 
Ex-Deputado Federal
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ELEIÇÕES 2022

INFLUENCIADORES DIGITAIS
E AS ELEIÇÕES NO BRASIL
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Novos agentes do debate político, os influen-
ciadores tiveram papel destacado nas últimas 
eleições.  Alguns tiveram protagonismo igual 
ou maior o que candidatos que apoiaram

Seja como apoiadores ou protagonistas das cam-
panhas, os influenciadores digitais, responsáveis 
por perfis com milhares de seguidores, agora têm 

alguma responsabilidade do debate democrático. As 
redes sociais não são mais um espaço de meras publi-
cações sobre o que se come, veste, ou onde visita. Ago-
ra, também é importante compartilhar o que se pensa 
e como se quer o futuro da nação. A contratação de in-
fluenciadores digitais para alavancar a popularidade de 
candidatos é proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), com base no artigo 57/C da Lei nº 9.504/1997 
(Lei das Eleições), que veda a veiculação de qualquer 
tipo de propaganda eleitoral paga na internet – exceto 
quando ocorre o impulsionamento de conteúdo. Basea-
do neste entendimento, a Corte decidiu, inclusive, pela 
inelegibilidade de 8 anos do candidato ao Senado em 
Minas Gerais Miguel Correa da Silva Junior (PT). Foi 
considerada abuso do poder econômico a contratação 
de influencers em benefício da campanha. 

 Ciente do potencial desses criadores de conteúdo, o 
Tribunal convidou 30 influenciadores digitais de todo 

o Brasil para conhecer o funcionamento do sistema 
eletrônico de votação. A ação teve como objetivo 
propagar uma mensagem de transparência, segurança 
do processo democrático - em especial quanto às urnas 
eletrônicas -, e combate à desinformação. 

 O ponto é que os meios tradicionais de comunicação 
de massa já não prestam com tanta competência o 
mesmo serviço. Por isso, cada influencer tinha o papel 
de difundir as informações passadas pelo TSE em suas 
respectivas redes e multiplicas o número de pessoas com 
acesso àquela experiência. A revista americana Entre- 
peneur apontou 92% dos consumidores acreditam mais 
na recomendação desses influenciadores do que de 
instituições. Depois da opinião de amigos e parentes, os 
criadores de conteúdo digital já são a segunda fonte de 
tomada de decisão para consumidores, de acordo com 
estudo da Qualibest. 

 Entre os 10 influenciadores mais seguidos do país, 
segundo levantamento da agência de marketing digital 
Cria Lab em 2021, quase todos se posicionaram de 
maneira favorável à eleição de Jair Bolsonaro (PL) ou 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

 Líder do ranking no momento, Neymar não só 
declarou apoio ao atual presidente como participou de 

Maria Clara Ferreira
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live e propaganda eleitoral de Bolsonaro. Em ano 
também de Copa do Mundo, o principal jogador de 
futebol do país prometeu festejar seu primeiro gol na 
competição fazendo o símbolo 22, em alusão ao número 
do candidato. Voltando ao top 10, o cantor sertanejo com 
mais seguidores, Gusttavo Lima, também participou 
de inserções televisivas de Bolsonaro e é abertamente 
favorável ao presidente. 

 Do outro lado, a cantora Anitta – terceira colocada 
no ranking dos brasileiros mais seguidos em 2021 - 
declarou voto ao ex-presidente Lula e tem se destacado 
por um maior posicionamento nas redes. Críticas ao 
governo Bolsonaro, defesa da Amazônia, de pautas 
LGBTQIA+ e feministas passaram a fazer parte do 
seu discurso. Apesar das convergências, ela afirmou 
não ser petista e desautorizou o uso de sua imagem 
para outras campanhas do Partido dos Trabalhadores. 
Seu posicionamento seria majoritariamente anti-
Bolsonarista. Também se incluem nesse escopo 
Whindersson Nunes, Tata Werneck, Bruna Marquezina 
e Maisa. 

 A participação de Anitta do debate político também 
impactou positivamente uma campanha do Tribunal 
Superior Eleitoral para elevar o número de jovens 
eleitores.

Após envolvimento da cantora com a pauta, foram re- 
gistrados 2.042.817 milhões de novos eleitores, entre 16 
e 17 anos, o que representa um aumento de 47,2% em 
relação ao mesmo período em 2018. 

 Nesse ambiente digital as regras são precisam 
ser as mesmas dos outros meios de comunicação e, 
por exemplo, garantir espaço igualitário a todos os 
candidatos nos seus canais. Enquanto emissoras de rádio 
e de TV devem seguir uma série de regulamentações 
relacionadas à propaganda para garantir a igualdade 
de chances entre os postulantes, não há ainda uma lei 
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 Não só apoiando ficaram esses criadores de conteú-
do digital. Sarah Poncio, influenciadora e membro de 
uma das famílias mais baladas e comentadas da inter-
net, concorreu a deputada estadual pelo Pros no Rio de 
Janeiro. Com mais de 4 milhões de seguidores no Insta-
gram, a influencer recebeu 26.626 votos e não se elegeu 
para o pleito.

 Sarah é irmã de Saulo Poncio, cantor conhecido por 
suas supostas traições e presentes luxuosos à mulher e 
ex-de-férias-com-o-ex Gabi Brandt. Entretanto, a influ-
enciadora ficou ainda mais famosa quando seu marido 
à época descobriu ser pai de uma menina fora do casa-
mento. A mãe da criança, Letícia Almeida, era namora-
da de Saulo, irmão de Sarah. 

Maria Clara Ferreira, jornalista (Unicap)
e social media

lei que proíba ou restrinja a realização de entrevistas 
com candidatos ou a reprodução de uma conversa com 
eles nas redes sociais. 

 Deixando para trás qualquer debate ou sabatina da 
imprensa, o Flow Podcast atingiu sua maior audiên-
cia histórica ao vivo no episódio com participação do 
ex-presidente Lula. O que já era enorme foi rapidamente 
superado. Dois dias depois, o presidente Jair Bolsonaro 
bateu o recorde de audiência simultânea alcançada em 
um podcast, no YouTube, com mais de 1,1 milhão de in-
ternautas. 

 Em Pernambuco, um grupo que influencia princi-
palmente as comunidades na Região Metropolitana do 
Recife são os cantores e dançarinos de brega-funk. O 
movimento cultural dialoga com jovens das periferias, 
movimenta a economia local, lança tendências, e com-
partilha a realidade daquele local. Para chegar mais 
perto das comunidades e conseguir um interlocutor 
que tenha adesão popular, na disputa estadual o apoio 
desses artistas foi disputado. Músicos como MC Troia, 
MC Abalo, Dada Boladão, Sheldon e outros gravaram 
jingles e coreografias para as dancinhas com potencial 
de viralização. 
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Alguns sintomas podem ser alertas para a chamada 
ansiedade eleitoral:  não conseguir falar de outro 
assunto que não seja eleições afetando emoções, 

sono e relações interpessoais

Ansiedade eleitoral 
em campanhas 

políticas interfere 
na saúde mental da 

população

A cientista política e pesquisadora Vera Chaia 
aponta em seu estudo “Eleições no Brasil: O 
medo como estratégia política” a forma como 

campanhas eleitorais trabalham o temor do descon-
hecido para inibir o voto em determinados candida-
tos. O medo do que pode acontecer inesperadamente, 
do inimigo imaginário, do outro, da violência, do caos, 
da guerra, da mudança, da perda da propriedade, en-
tre outros, tem o potencial real de interferir na decisão 
política da população - o que ganha ainda mais força 
com a velocidade e possibilidade de edição de conteú-
dos na era das redes sociais. 

Maria Clara Ferreira
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 Não é à toa que estudos da Associação Americana 
de Psicologia (APP) mostraram que, durante as eleições 
presidenciais norte-americanas de 2020, 68% dos 
eleitores apresentaram maior vulnerabilidade em ter 
sintomas de transtorno psiquiátrico relacionado aos 
ânimos acirrados da decisão política. 

 No Brasil, principalmente em um cenário nacional 
marcado pela polarização, as pessoas acabam se 
sentindo pressionadas a optar e declarar seu voto 
abertamente em Lula o Bolsonaro – podendo ser ainda 
pior o julgamento para as classificadas como ‘em cima 
do muro’, consideradas omissas ou irresponsáveis 
de alguma forma com o futuro da nação. Isso gera 
uma espiral de cobrança e autocobrança, que nos faz 
questionar não somente uma decisão partidária, mas 
princípios e valores atribuídos popularmente a cada 
candidato. 

 Além disso, campanhas que incitam o medo como 
estratégia para dificultar votos em seu opositor terminam 
por gerar grupos que se sentem ameaçados pelo voto 
ao atual presidente e candidato Jair Bolsonaro (PL); ou 
aqueles que sentem medo de um retorno ao poder do ex-
presidente Lula (PT) - tudo o que isso pode significar, 
de fato ou apenas subjetivamente.

 Alguns sintomas podem ser considerados alertas 
para a chamada ansiedade eleitoral. Quando não se con-
segue falar de outro assunto que não sejam as eleições 
ou quando nas redes sociais ou no noticiário de inter-
net só se lê sobre o assunto – afetando suas emoções, 
sono, relações interpessoais e até seu planejamento de 
atividades considerando o resultado do pleito. Também 
pode ser observada é a necessidade que alguns cidadãos 
sentem de se afastar das redes sociais, excluir proviso-
riamente seus perfis ou bloquear determinadas pessoas 
e assuntos.  

Maria Clara Ferreira, jornalista (Unicap)
e social media
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CIÊNCIA POLÍTICA

Roberto Campos,
um dos maiores 
expoentes do 
Liberalismo
no Brasil
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Figura icônica, Campos dedicou sua vida à de- 
fesa dos princípios liberais e ao combate das 
ideias socialistas, sobretudo, do esquerdismo 
brasileiro “de botequim”

Tido como um dos maiores expoentes do liberalis-
mo no Brasil, Roberto Campos foi um economista, 
professor, escritor, diplomata e político brasileiro. 

Visto como uma figura icônica, Campos dedicou sua vida 
à defesa dos princípios liberais e ao combate das ideias so-
cialistas, sobretudo, do esquerdismo brasileiro “de bote-
quim”.
 
 Assim como outros autores, Campos iniciou sua tra-
jetória do outro lado do quadrante ideológico. Em suas 
próprias palavras: “Em minha juventude também fui so-
cialista. Acreditava no poder do estado para reformar o 
mundo, se não criá-lo de novo. Cheguei mesmo, em vista 
de meu ímpeto crítico nas Nações Unidas, a ser chamado 
de comunista pelo ilustre ministro Oswaldo Aranha”.

 Sua transição ao liberalismo aconteceu enquanto ser-
via o Itamaraty nos Estados Unidos, onde fez sua pós-gra- 
duação em Economia pela George Washington University 
e se encantou pelas reflexões propostas por Friedrich Au-
gust von Hayek – economista e filósofo austríaco que já foi 
abordado nessa série.

     Atuação em Governos

 Mais maduro e de volta ao Brasil, Campos atuou 
por diversas vezes como assessor e membro de equipes 
econômicas de diferentes governos. Com Getúlio Var-
gas, Campos auxiliou na elaboração do projeto de lei 
para a criação da Petrobras – no seu desenho original, 
destacou a necessidade da criação de uma empresa com 
participação estrangeira e sem monopólio estatal.

 Campos também auxiliou na criação do do BNDE, 
atual BNDES, banco de desenvolvimento criado para 
suprir a falta de crédito no país. No entanto, com a cor-
rente ausência de critério para alocação de recursos e 
privilégio de alguns setores, o desenho institucional, 
pensado pelo economista, foi prejudicado.

 Ademais, Campos também atuou como coorde-
nador no plano de metas de JK, onde sugeriu que fosse 
feito um plano mais amplo, visando o combate ao défi-
cit público e o equilíbrio das contas externas através de 
uma reforma cambial – ambas propostas negadas por 
Juscelino.

 Ainda auxiliou Jânio Quadros nas tratativas com 
credores internacionais e foi ministro do planejamen-
to no governo Castelo Branco, em que, junto a Octavio 

Ighor Branco
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Gouveia de Bulhões, foi responsável pela modernização 
do Estado brasileiro, a instituição do PAEG, o controle 
da inflação, a liberalização da lei de remessas de lucros 
e a criação do Banco Central do Brasil. da inflação, a 
liberalização da lei de remessas de lucros e a criação do 
Banco Central do Brasil.

 Atuação na Diplomacia

 Além de atuar como ministro, no que diz respeito 
à diplomacia, Roberto Campos serviu por duas vezes 
como embaixador do Brasil, primeiro no governo João 
Goulart em Washington e posteriormente como em-
baixador em Londres no governo Geisel.

 Em Washington, tentou aproximar o Brasil do go- 
verno de John Kennedy, o que facilitou num primeiro 
momento o acesso do Brasil a créditos de origem in-
ternacional. Para amenizar os atritos, Campos até or-
ganizou um jantar entre João Goulart e Kennedy, com 
o objetivo de sanar as especulações ideológicas sobre o 
governo brasileiro.
 
 Enquanto esteve em Londres, pôde observar de 
perto os avanços do programa de governo de Marga-
ret Thatcher, o que aprofundou ainda mais suas con-
cepções liberais.

 Atuação na Política

 Enquanto parlamentar, Campos exerceu mandato 
por oito anos como senador por Mato Grosso e oito anos 
como deputado federal pelo Rio de Janeiro. No ápice do 
plano Cruzado, no governo Sarney, foi um dos poucos 
críticos ao plano.

 Durante a Constituinte de 88, o diplomata afirmou 
que se sentia como se fosse o único parlamentar a de-
fender a economia de mercado e as ideias liberais. Sendo 
assim, não teve sucesso em nenhuma de suas propostas, 
tanto na Câmara como no Senado. Dentre elas:

   Livre negociação salarial no setor privado e 
estabelecimento de medidas de flexibilização do 
mercado de trabalho para evitar o desemprego;

     Extinção, como empresas estatais, das que forem 
deficitárias, privatizando-as ou liquidando-as;

  Criação de contratos de trabalho simplificados 
para facilitar novos empregos.

Ao terminar seu mandato, Campos fez um discurso      
retrospectivo e crítico:
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“Minha melancolia não vem de saudades antecipadas 
de Brasília, cidade que considero um Bazar de Ilusões 
e uma usina de déficits, e sim do reconhecimento do 
fracasso de toda uma geração – minha geração – em 
lançar o Brasil em uma trajetória de desenvolvimen-
to sustentado. Continuamos longe demais da rique-
za atingível e perto demais da pobreza corrigível. A 

melancolia vem também da constatação de nossa in-
suportável ‘mesmice’.

Quando cheguei ao congresso em 1983, os temas ca-
dentes do momento eram moratórios e recessão. De- 
zesseis anos depois, quando me despeço de dois man-
datos como deputado federal pelo Rio de Janeiro, os 

temas voltam a ser recessão e crise cambial. Isso mos-
tra que o Brasil, conquanto capaz de saltos de desen-
volvimento não aprendeu a tecnologia do desenvolvi-
mento sustentado. É um saltador de saltos curtos, e 

não um corredor de resistência.

“
 Pensamentos e bandeiras memoráveis

 Roberto Campos é conhecido por suas célebres fra-
ses, com uma extrema capacidade de sintetizar suas re-
flexões a respeito do Brasil e do liberalismo. Algumas 
delas:

 “As reformas não conseguirão piorar nosso 
manicômio fiscal. Mas, como dizia um engra- 
xate da Câmara, não há perigo de melhorar.” – 
O economista fala sobre a ineficiência das proposições 
de mudanças nas regras fiscais. Campos acreditava que 
pequenos setores improdutivos da economia brasileira 
detinham muitos privilégios.

REFERÊNCIA Roberto de Oliveira Campos em Cuiabá/
MT, em 17 de abril de 1917, e faleceu no Rio de Janeiro 

em 9 de outubro de 2001

“
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 “É divertidíssima a esquizofrenia de nossos 
artistas e intelectuais de esquerda: admiram o 
socialismo de socialismo de Fidel Castro, mas 
adoram também três coisas que só o capitalismo 
sabe dar – bons cachês em moeda forte, ausência 
de censura e consumismo burguês. São filhos de 
Marx numa transa adúltera com a Coca-Cola.” 
– O escritor ácido joga luz às contradições de parte da 
classe intelectual e artística do país, denunciando a 
hipocrisia corrente de uma parcela da sociedade que 
nega as benfeitorias do advento da liberdade.

INFLUÊNCIA INTERNACIONAL Roberto Campos em 
encontro com Margareth Tatcher

 “A universidade brasileira apresenta um su-
perávit ideológico e um déficit pragmático.” – O 
professor também critica o demasiado peso ideológico 
da educação brasileira, sobretudo de esquerda e ocu-
pante das universidades. Na visão do autor, a educação 
como um todo fica prejudicada quando só uma esfera 
política tem voz e negligencia as questões práticas da 
sociedade.

 Por último, as reflexões de Roberto Campos ainda 
se fazem atuais e úteis para analisar o Brasil. Este legado 
seguirá inspirando os liberais que virão, assim como na 
sua obra autobiografia, intitulada “A lanterna da popa” 
– é preciso luz para iluminar as mentes que navegam 
para o futuro do Brasil.

Ighor Branco, cientista político (UFPE)
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TEC & INFO

Índice Legisla Brasil analisa formas
de atuação parlamentar para 
aprimorar os mandatos e levar 
o cidadão a entender o 
trabalho Legislativo

A metodologia é composta por 17 indicadores 
divididos em 4 eixos

Os processos eleitorais anteriores demonstraram 
que, com o volume de informações disponíveis 
durante as campanhas eleitorais e o grande le-

que de possíveis atividades e atribuições desenvolvidas 
pelos deputados federais se configuram como obstácu-

los para que a população consiga ter instrumentos 
suficientes para a avaliação dos parlamentares e da sua 
atuação durante a legislatura. Pensando nisso, o Índice 
Legisla Brasil montou uma estrutura para a avaliação 
do uso dos recursos legislativos pelos parlamentares.

 O Índice Legisla Brasil tem como objetivo analisar 
as diferentes formas de atuação parlamentar, trazendo 
insumos para que os parlamentares aprimorem sua 
atuação e para que cidadãos entendam o trabalho rea 
lizado no Legislativo. A metodologia é composta por 17 
indicadores divididos em 4 eixos:

Produção Legislativa: Mede o trabalho efetuado 
pela pessoa eleita na elaboração, análise e votação 
de instrumentos legislativos.

Fiscalização: Mede a fiscalização que o(a) deputado(a) 
concretiza em relação ao Executivo Federal.

Mobilização: Mede a capacidade do(a) parlamentar 
de articulação e cooperação com outros agentes 
políticos.

Alinhamento partidário: Alinhamento partidário 
do(a) parlamentar em relação à votação da maioria 
do seu partido.
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Indicadores Legisla:

 1. Apresentação de projetos: Categoria básica 
para a análise da atividade legislativa. Se contabiliza o 
número de projetos - independente se autoria própria 
ou co-autoria - apresentados pelos(as) deputados(as).

 2. Protagonismo de autoria: Diferentemente da 
primeira, esse indicador isola os projetos encabeçados 
pelos parlamentares, avaliando o protagonismo do au-
tor frente às matérias apresentadas por este.

 3. Relevância das autorias: A partir da criação 
de categorias, alta e média relevância, os projetos são 
divididos a partir do impacto social que apresentam. Os 
projetos de alto impacto afetam diretamente políticas 
materiais, como a Reforma da Previdência; enquanto os 
de médio impacto estão mais relacionados às questões 
subjetivas como nomeação de estradas e condecorações, 
por exemplo.

 4. Nº de votos em separado apresentados: O 
regimento parlamentar apresenta diversas ferramen-
tas para a apresentação de discordâncias e mudanças 
no resultado. A apresentação de votação em separado 
permite ao parlamentar apresentar um ponto de vista 

diferente ao consenso gerado pelo Colegiado.

 5. Nº de substitutivos apresentados: Outra fer-
ramenta disponível é a apresentação de substitutivos. 
Esse mecanismo permite ao apresentar e disputar uma 
solução diferente da proposta pelo autor do projeto.

 6. Nº de relatorias apresentadas: Parte da 
atividade legislativa, o parlamentar responsável pela 
relatoria determina sobre a aprovação ou prejuízo de 
matérias.

 7. Nº presença em Plenário: Frequência com a 
qual o parlamentar tem participado dos deputados de-
liberativos do Plenário.

 8. Emendas de Plenário: Proposições feitas pe-
los parlamentares durante as sessões plenárias, com o 
objetivo de alterar um projeto de lei em tramitação.

 9. Nº de solicitações de informações proto-
coladas: Dimensão de fiscalização reativa. Os parla- 
mentares podem usar dessa ferramenta para fiscalizar 
o poder público. Referência ao número total de requer-
imentos de informação protocolados.
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 10. Proposta de fiscalização e controle pro-
tocoladas: Dimensão da fiscalização preventiva, pro- 
positiva. Relaciona-se ao número de propostas de fis-
calização protocoladas.

 11. Recebimento de emendas parlamentares 
(emendas empenhadas): Recurso disponibilizado 
por todos os parlamentares. Calcula-se o montante de 
orçamento empenhado pelo Executivo.

 12. Emendas de Medidas Provisórias: Medi-
das provisórias são um instrumento utilizado pelo pre 
-sidente com força de lei. O Executivo envia para o Leg-
islativo, e os parlamentares possuem um tempo limita-
do para propor emendas à proposição do Executivo.

 13. Emendas de orçamento: Proposições feitas 
pelos parlamentares em projetos de lei orçamentária, 
que são enviados do Executivo para o Legislativo (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anu-
al).

 14. Projetos de autoria com status especial: 
O regime de tramitação pode atrasar ou acelerar a 
aprovação de um projeto legislativo. Ter um status es-
pecial ao projeto garante que sua tramitação seja mais 

rápida. Além disso, demonstra uma capacidade de arti 
-culação, pois, quando não é atribuída pelo próprio Pre- 
sidente, requer que a maioria do Plenário se manifeste 
favoravelmente.

 15. Cargos ocupados na legislatura: Referên-
cia ao número total de cargos institucionais ocupados 
pelos parlamentares. Indica capacidade de articulação 
e influência com seu partido e com seus pares.

 16. Nº de requerimentos de Audiência Públi-
ca: As audiências públicas são o espaço para que a so-
ciedade civil se manifeste sobre determinado projeto 
parlamentar. Um número de requerimentos de Audiên-
cia Pública protocolados demonstra uma vontade par-
lamentar de aproximação com agentes externos ao Par-
lamento, atividade importante para um parlamentar.

 17. Desvios da posição majoritária do parti-
do em votações: Cálculo de desvio do parlamentar 
em relação à maioria do partido nas votações de proje-
tos de lei tramitados na Câmara.

 Dos 17 indicadores, todos os dados foram retirados 
do portal Dados Abertos da Câmara dos Deputados, 
com exceção do indicador de Emendas Parlamentares 
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que foi retirado do Portal da Transparência do Governo 
Federal.

PARCERIA

 O Índice é resultado de uma parceria entre a Legisla 
Brasil e Olívia Carneiro, mestre em economia pela Uni-
versidade de Chicago e influencer com mais de 1 milhão 
de seguidores nas suas redes sociais.

 O desenvolvimento metodológico e análise dos da-
dos do Índice foi realizado por Ana Vaz, doutoranda em 
Ciência Política pela Universidade de Brasília e Andréia 
Pereira, gestora pública pela UFABC. Além delas, con-
sultamos outros 27 especialistas, como Marco Antônio 
Teixeira e Cláudio Couto, ambos professores da FGV, 
João Paulo Viana da Universidade Federal de Rondônia 
e Cláudio André da Universidade da Integração Inter-
nacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB.

 O projeto foi financiado por um crowdfunding de 
251 doadores, realizado pela plataforma Benfeitoria 
em fevereiro de 2022 e também conta com recursos de 
apoiadores institucionais da Legisla Brasil.

BASE TEÓRICA

 O Índice Legisla Brasil se baseia em estudos feitos 
por especialistas como os professores Humberto Dantas 
e Luciana Young. Também fomos além, e envolvemos 
organizações da sociedade civil no processo de chancela 
do material.

SOBRE O LEGISLA BRASIL

 Uma organização da sociedade civil e suprapar-
tidária, que profissionaliza a política brasileira. Atua 
junto às equipes parlamentares para que sejam mais 
representativas e capazes de construir políticas públi-
cas que respondem às reais necessidades da população.
São essas equipes que estão nos bastidores e fazem a 
política acontecer, melhorar a qualidade do seu trabalho 
é contribuir para que a Política Brasileira dê um salto 
de qualidade, resgatando a credibilidade do cidadão e 
fortalecendo nossa Democracia.

 Com o time de especialistas da Legisla Brasil, você 
consegue montar uma equipe de sucesso pronta para 
entregar todas as promessas de campanha. O Banco de 
Aceleradores conta com mais de 850 profissionais pron-
tos para atuarem com você no Legislativo. Todas as in-
dicações são feitas de forma gratuita. Acesse: https://
bit.ly/Banco-Aceleradores-LegislaBrasil. 
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INTERNACIONAL

Revolta feminina e
onda de protestos,

do Irã para o mundo 
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Ighor Branco

Medo e intimidação resumem bem o regime is-
lâmico instalado no Irã há décadas. O estopim 
para a onda de protestos que tomou o país 

recentemente foi a morte de Mahsa Amini, uma jovem 
de 22 anos que morreu após ser detida pela chamada 
“política de moralidade” do Irã, supostamente por usar 
seu hijab – véu usado por mulheres muçulmanas – de 
forma inadequada.
 
 Para se ter uma dimensão do que tem acontecido 
por lá, dezenas de pessoas já foram assassinadas des-
de o início dos protestos. O governo não esclareceu a 
causa das mortes. Vídeos publicados em redes sociais 
mostram mulheres jogando seus hijabs em uma foguei-
ra, cortando o cabelo, entre outras demonstrações que 
desafiam o regime.

 A jovem morreu após ser detida pela chamada patru- 
lha de orientação, que tem sido chamada pela imprensa 
ocidental como “polícia da moralidade”. Ela estava sob 
custódia da polícia porque usava hijab que deixava fios 
dos cabelos à mostra. A polícia nega agressões e afirma 
que Mahsa morreu devido a comorbidades – por sua 
vez, a família contesta a versão das autoridades polici-
ais.

 Recentemente, o governo restringiu a internet 
do país, que agora só tem acesso entre território local 
e impediu o acesso às redes sociais. Além disso, o 
presidente do Irã, Ebrahim Raisi, anunciou a criação de 
uma comissão parlamentar para investigar a morte da 
Masha.

 “A questão é se o governo tem credibilidade, já que 
o comportamento das autoridades sempre foi violento 
e humilhante com as mulheres. Não surpreende 
absolutamente ninguém”, diz iraniana Khazar Masoumi, 
especialista em Direito Internacional. “E o governo diz 
‘não matei por uso do véu, mas mata homens e mulheres 
que estão se manifestando?”, questiona Khazar, que 
mora no Brasil desde 2017.

 O uso de véu pelas mulheres é obrigatório no país 
desde a revolução iraniana em 1979. A antropóloga 
Francirosy Barbosa, docente da USP (Universidade de 
São Paulo), afirma que os movimentos do uso do hijab já 
vem acontecendo há anos no país, mas agora ganharam 
força devido à reação à morte de Mahsa, que era de 
origem curda.

 “Os movimentos feministas iranianos sempre 
tiveram muita força, as mulheres sempre se rebelaram 
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fizeram passeatas e movimentos historicamente no 
país”, diz a antropóloga. “A morte de Masha acelerou 
essa rebelião. Mas as mulheres têm sido coagidas há 
um tempo pelo o governo iraniano, que compreende à 
risca que todas as mulheres têm que estar cobertas, que 
segundo eles é uma lei religiosa, por entendimento e in-
terpretação de uma linha da religião.”

 A antropóloga explica que o Alcorão afirma que as 
mulheres devem se cobrir. No entanto, há a interpre-
tação de que existe livre arbítrio e o lenço seria uma 
relação entre a mulher e Deus, e um pai não poderia 
obrigar sua filha fazer uso do véu. “Ou seja, deixar de 
usar o lenço não significa que ela deixa de ser muçulma-
na.”

 As manifestações não são mais apenas por uma in-
terpretação religiosa — ganharam uma forma política. 
Tem camadas da sociedade que são contra esta interpre-
tação religiosa e acreditam que não pode ter obrigação 
seu uso. Mas estes protestos ultrapassaram esse debate. 
Não é um debate religioso, mas é sobre direitos políti-
cos, sobre a opressão contra o cidadão — então isso está 
sendo resolvido como questão política, nas ruas.

VIOLÊNCIA POLICIAL A morte da jovem Mahsa Amini, 
presa pela polícia, foi o estopim das rebeliões
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 Segundo os registros, a maioria nas ruas é de 
mulheres. É um evento muito importante, uma vez que 
essa geração nasceu no pós-revolução, a partir da década 
de 1980, e não viu a guerra contra o Iraque.

 “Na Arábia Saudita, Afeganistão e Paquistão, 
guardada devidas proporções em cada um deles, existe 
mais ou menos pressão para o uso do hijab, atrelados 
também com a questão cultural. Há países em que isso está 
explicitamente na lei, mas em outros na questão moral 
religiosa, no sentido da comunidade”, diz Francirosy 
Barbosa. Já no Irã, quem não usa hijab nas ruas pode 
ser punida com multa e é detida para fazer um curso de 
reeducação.

 Khazar lembra que mulheres de todas as gerações 
lutaram contra esta obrigatoriedade. “No início foi mais 
restrito, uma obrigação em repartições públicas. Mas 
logo quando anunciaram o uso compulsório do véu, já 
começou uma resistência, desde março de 1980, mulheres 
foram às ruas se manifestar. Sempre existiu a resistência. 
Mulheres no Irã são um dos grupos que nunca baixaram 
a cabeça”.

 A onda de protestos no Irã tem ganhado espaço no 
cenário mundial e apoio de homens e nomes importantes, 
como Reza Palevi,

tantes, como Reza Palevi, filho do último xá do país, que 
foi derrubado pela Revolução Islâmica em 1979, ano em 
que a região passou a ser dominada por conservadores, 
e mulheres e outros grupos perderam seus direitos. 

 Há quatro décadas o regime de opressão domina a 
região e os protestos agravam “um sentimento quase 
que generalizado de contestação a um regime que não 
aceita vozes dissonantes,  pluralidade social e que impõe 
um rigor conservador no quesito de costume”, disse um 
cientista político da USP. No Irã, as mulheres devem 
cobrir o cabelo e o corpo até abaixo dos joelhos, mas 
a maioria das mulheres se permite certas liberdades, 
como um véu um pouco solto ou que cobre parcialmente 
o cabelo. 
 
 “Acho que a maioria das mulheres iranianas, quan-
do olham para as liberdades das mulheres em outras 

As manifestações não são mais apenas 
por uma interpretação religiosa — 

ganharam uma forma política. 
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partes do mundo, exigem os mesmos direitos para si 
mesmas”, diz Palevi. Seu avô, Reza Shah, proibiu o uso 
do véu em 1936 em um movimento de ocidentalização 
inspirado na vizinha Turquia. Seu pai, o último xá do 
Irã, Mohamed Reza Pahevi, deixou às mulheres a opção 
de usá-lo ou não, algo que a República Islâmica pôs fim 
quando chegou ao poder. 

 Para Velasco, o fato dos protestos estarem sendo 
adotados por homens é um ato muito significativo, 
“porque não se trata apenas de uma questão de gênero. 
O que temos é um clamor popular por mudanças, por 
uma sociedade que pretende ser mais plural e deseja ter 
um conjunto mais amplo de direitos”. Ele acrescenta 
que “ter homens nas manifestações defendendo os 
direitos das mulheres, mostra a representatividade e 
responsabilidade, porque se tivesse só mulheres era 
mais fácil de silenciá-las”. 
 
 Apesar da morte de Amini ter sido o estopim, o 
cientista político fala que tem tido alguns movimentos, 
inclusive dentro de grupos religiosos do Irã, sobre a 
necessidade do governo dialogar com a sociedade, mas 
adianta que “ouvir as demandas e clamores de uma 
sociedade que busca uma transformação rápida, não vai 
significar o fim da revolução iraniana e uma transição 

ágil em termos de direitos muito ampliados para os 
grupos segregados”. Contudo, ele diz que esse diálogo 
pode trazer mudanças e que é uma “luz no fim do túnel”. 

 Reza Palevi, figura respeitada entre os iranianos 
no exílio, diz que não quer o restabelecimento de uma 
monarquia no Irã, uma ideia com pouco apoio no 
país. Em vez disso, e como outros grupos de oposição 
no exterior, ele se declara a favor da criação de uma 
assembleia constituinte para redigir uma nova Carta 
Magna. “Não há como ter uma verdadeira democracia 
sem uma clara definição e separação entre Igreja e 
Estado”, assegura.
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Ele saudou a  condenação da comunidade internacio- 
nal à repressão aos protestos no Irã – em particular na 
Alemanha e no Canadá – e pediu uma pressão crescen-
te sobre Teerã, expulsando, por exemplo, diplomatas e 
congelando seus bens. “É importante dar mais do que 
apoio moral. Seriam medidas que teriam impacto”, ex-
plicou. 
 
 As manifestações do Ocidente sobre os protestos 
do Irã irritaram as autoridades e aumentaram a tensão 
entre as regiões que há anos já estão balançadas. “Os 
protestos pioram o quadro porque o governo iraniano 
assumiu um pensamento que o que estamos vendo é 
um complô armado pelo ocidente” e “existe um esforço 
para tentar convencer a opinião pública global de que 
não são eventos espontâneos, eles são financiados e     
instigados pelo Ocidente”. 

 Velasco fala que essas manifestações são uma forma 
de fazer com que o “governo flexibilize essa agenda con-
servadora e abra espaço para outros grupos sociais te-
rem vozes ativas no país”. Entretanto, nos últimos dias, 
o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, pediu às forças de 
segurança que atuem com “firmeza contra os que aten-
tam contra a segurança do país e do povo”. 

 O ministro da Justiça, Gholamhossein Mohseni Ejei, 
descartou qualquer tipo de clemência”contra os insti-
gadores dos “distúrbios”. O líder iraniano também falou 
que considera “inaceitável o caos” provocado pela onda 
de manifestações gerada pela morte da jovem Mahsa 
Amini. “A segurança das pessoas é a linha vermelha e 
ninguém está autorizado a infringir a lei e a semear o 
caos”, disse o líder à TV pública. 

 O presidente prometeu transparência no caso da 
jovem morta e disse que será divulgado em breve um 
relatório sobre as causas do ocorrido. Segundo o último 
balanço divulgado pela ONG Iran Human Rights (IHR), 
com sede em Oslo, pelo menos 83 pessoas já morreram 
nos protestos e 1.200 foram detidas.

 Sem desfecho próximo, o Irã, apesar de toda a re-
pressão, parece estar caminhando para liberdade – não 
só no que diz respeito aos costumes religiosos das mu- 
lheres, mas para toda a sociedade. 

Ighor Branco, cientista político (UFPE)
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OLHARES ÍNDIGO RECOMENDA

ARGENTINA, 1985 Na Argentina, tratava-se de julgar em um tribunal civil os 
nove líderes das três primeiras juntas militares que governaram o país após 
o golpe de Estado de 1976, por crimes que iam desde homicídio e tortura até 
privação ilegítima de liberdade. Organizações de direitos humanos estimam 
que 30 mil pessoas desapareceram durante aqueles anos. A história do 
julgamento chegou às telonas com o filme Argentina, 1985, do diretor Santiago 
Mitre, que estreou nos cinemas argentinos em setembro deste ano, e já foi 
exibido em festivais como o de Veneza e San Sebastián (neste último, ganhou o 
prêmio do público). No Brasil, está disponível no Amazon Prime Video.

FILME

MARSEILLE Em tempos de campanha pela prefeitura da cidade de Marselha, suas 
intenções desencadeiam um enfrentamento com seu antigo protegido e aliado, 
Lucas Barrès (Benoît Magimel), um jovem ambicioso com altas aspirações no âm-
bito político. Taro havia preparado o caminho para que Barrès fosse seu sucessor 
no governo da cidade, mas logo se dá conta que seu pupilo está disposto a traí-lo 
para governar segundo seus próprios interesses. Assim, acabam por se enfrentar em 
uma campanha dura e implacável em que qualquer um pode perder. 

1984 O livro tratou de forma ficcional o tema do totalita-
rismo, assunto em voga em 1984, bem como comunis-
mo, política, política, nazifascismo, tortura, etc. A prática 
foi semelhante à da União Soviética. Documentos históri-
cos eram falsificados para moldar o passado em função 
dos interesses da tirania no poder. O Grande Irmão, como 
Orwell o descreve, foi inspirado em Josef Stalin, um dos 
maiores nomes do totalitarismo. A tortura política, como 
vista no resumo do livro 1984 de George Orwell, foi descrita 
de forma impressionante. Não importa apenas o controle 
sobre a realidade física; o mais importante é controlar as 
percepções, porque é preciso adequá-las à vontade das 

O ASSUNTO Natuza Nery conversa com comunicadores e 
analistas da TV Globo, do G1, da GloboNews e dos demais veícu-
los do Grupo Globo com o objetivo de contextualizar, explicar e 
trazer novos ângulos para os assuntos mais relevantes do mo-
mento no Brasil e no mundo.Além disso, também são apre-
sentadas histórias dos bastidores da notícia, com entrevistas 
de especialistas e personagens diretamente envolvidos nas 
histórias.

LIVRO

DOCUMENTÁRIO

PUTIN: O CAMINHO PARA O PODER Herdeiro de 
uma renúncia, Putin tem uma história marcada 
pela ascensão militar que o levou a ocupar des-
de cedo cargos de confiança e relevância no re-
gime russo. No pós-URSS, Putin desponta como 
um líder que faz o que é preciso – até a abertura 
da sua economia – para atingir seus objetivos au-
tocráticos de fazer a Rússia uma grande potência 
mundial novamente. Tido por muitos como um 
Czar moderno, Putin faz o perfil reservado, tradi-
cionalista e estrategista. Fala e age com firmeza, 
ao passo que valoriza a diplomacia conveniente 
aos seus interesses.

PODCAST

SÉRIE



VOCÊ SABIA?
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