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1. Introdução 

   

O sistema político brasileiro, assim como os sistemas de outros países, apresenta 

diversas questões que levantam discussões sobre a possibilidade de ser adotada uma 

reforma política. A partir da análise de outros países, através de uma análise 

comparativa, é possível tirar algumas conclusões a respeito das consequências da 

adoção de políticas já adotadas em outros países ou políticas que foram deixadas de 

lado com a adoção de uma reforma e trouxeram consequências piores para o sistema 

em questão. 

A partir disso adotaremos nesse trabalho uma política comparada entre o 

sistema político italiano em boa parte do seu período republicano e o sistema político 

vigente hoje no Brasil ou possíveis reformas que possam ser adotadas para o nosso 

sistema. Outras questões além das eleitorais como questões sociais, econômicas e 

culturais serão levadas em conta para uma análise mais profunda dos dois sistemas 

políticos. 

Nesse trabalho será apresentado o contexto político italiano desde 1945 até 

2001. Será abordado, detalhadamente, como era constituído o sistema nos anos 

anteriores a reforma política de 1993, destacando-se as relações entre os partidos e as 

causas que levaram o sistema à uma profunda crise que foi o estopim para a realização 

da reforma. 

Posteriormente, serão abordados os detalhes da reforma política e, 

principalmente, da reforma eleitoral – este será o foco da reforma por ser considerado 

o elemento de maior importância para a análise do sistema brasileiro posteriormente – 

que mudaram completamente a maneira que se organizava o sistema político e, 

principalmente, o sistema partidário italiano. Nesse sentido, serão abordadas outras 

questões importantes para o entendimento completo do que ocorreu após a reforma de 

1993. 

Para finalizar a análise do sistema italiano serão abordadas as consequências da 

reforma política para o sistema. Serão levados em conta os principais pontos positivos 

e negativos que vieram como consequência da reforma adotada em 1993. Nessa análise 

serão abordados tanto elementos que tiveram influência direta da reforma, como 



elementos que foram consequências de fatores indiretos, ou seja, externos, mas que de 

alguma maneira estão ligados à reforma. 

Após essas etapas partiremos para a análise dos elementos do sistema brasileiro 

tidos como problemáticos, assim como elementos propostos por um projeto de reforma 

política. A partir disso partiremos para o momento principal de análise em que 

tomaremos como referência o sistema político italiano e as mudanças ocorridas nele 

para que possamos tirar conclusões sobre possíveis efeitos no Brasil. Veremos a 

influência de mudanças no sistema eleitoral e como fatores externos a esse sistema 

podem influenciar no desenrolar das possíveis mudanças do sistema político como um 

todo do país. 

O trabalho se organizará, portanto, em seis sessões principais. Na primeira será 

abordado o contexto italiano anterior a reforma de 1993 com quatro subtemas: a) o 

sistema eleitoral italiano; b) os partidos políticos; c) a partidocracia e o clientelismo; d) 

a corrupção e a operação “mãos limpas”. Em seguida será aborda a reforma política de 

1993. Logo após as consequências dessa reforma para o novo sistema político italiano 

que se formará. Posteriormente serão mostradas questões importantes que são 

discutidas sobre o sistema político brasileiro. Por último será feita a reflexão para o 

sistema brasileiro tomando como base as conclusões tiradas com a análise feita do 

sistema político italiano. 

 

2. Contexto Italiano Anterior à Reforma Política de 1993 

  

Serão aqui levados em conta os aspectos mais importantes para a compreensão 

da reforma política na Itália e suas consequências. Para que seja possível compreender 

as razões que levaram a ela e seus desdobramentos é necessário contextualizar o cenário 

político partidário do país. Desta forma serão tratados os seguintes aspectos: a) o 

sistema eleitoral italiano; b) as características e a composição dos partidos políticos que 

faziam parte do sistema italiano antes da reforma; c) a partidocracia, sistema pelo qual 

os partidos políticos operavam, dominante à época; d) o escândalo de corrupção e a 

investigação judicial que se desenrolou no país.  



Comumente são reconhecidos dois períodos republicanos distintos na Itália do 

século XX. O primeiro começa a partir do fim da Segunda Guerra Mundial com a queda 

de Mussolini (1948 – 1993) e fica conhecido como primeira república italiana. O 

segundo começa na década de 1990 quando o sistema político italiano entra em crise e 

uma reforma política ocorre (FABRINNI, 2009, p. 31) que fica conhecido como 

segunda república italiana. Inicialmente será abordada esta primeira república porque 

é nela que podemos compreender como funcionava o sistema político italiano até o 

início dos anos 1990. 

É interessante notar que a primeira república italiana, que tem seu início em 

1948, nasce sendo influenciada pelo contexto da Guerra Fria.  Os próprios partidos 

refletem isso: dois principais controlavam a política, o PCI (Partito Comunista 

Italiano) e a DC (Democrazia Cristiana). Outros dois atores importantes eram o PSI 

(Partito Socialista Italiano) e o MSI (Movimento Sociale Italiano). A Democracia 

Cristã buscava se aliar com o Partido Socialista Italiano e mais alguns pequenos 

partidos de centro, pois era impossível uma aliança com o Partido Comunista Italiano 

ou com o Movimento Social Italiano, sendo esse último de direita radical, fascista, 

anticomunista, ou seja, também era impossível uma coalizão entre PCI (esquerda mais 

radical) e MSI (NEWELL, 2000, p.15 e 18). Também eram partidos importantes nesse 

cenário o Partido Republicano Italiano (PRI), o Partido Liberal Italiano (PLI), o Partido 

Social Democrático Italiano (PSDI) e o Partido Radical. Além desses, existiam outros 

pequenos partidos. 

 

 2.1 O Sistema Eleitoral Italiano 

 

É importante que sejam mostradas as principais características do Sistema 

Eleitoral italiano que existia antes da reforma política ocorrer. Isso se faz necessário 

para que depois possamos compreender os incentivos para o formato do sistema 

partidário italiano, as mudanças que ocorreram com a reforma eleitoral e o que elas 

significam. 

O Sistema Eleitoral italiano pré-reforma de 1993 consistia de um método 

proporcional que era ampliado em diversos níveis da representação. A princípio, em 

1948, os municípios e províncias não operavam a partir desse método proporcional, 



mas em 1964 todos os municípios com mais de cinco mil habitantes passaram também 

a funcionar a partir desse método (FUSARO, 2009, p.51). Esse método proporcional 

tinha como alvo o equilíbrio do grande conflito ideológico existente entre os partidos 

do país com o objetivo de não dar legitimidade ao PCI para governar como único 

ganhador. Portanto, o objetivo desse sistema era equilibrar as forças dos blocos para 

que nenhum deles fizesse algum tipo de imposição ao outro (RICCI, 2006, p.760-1). 

Uma análise interessante de ser feita é a da lei de Duverger e os contra-

argumentos de seus críticos. Segundo Durverger, o sistema eleitoral determina como 

será o formato do sistema partidário. Se o sistema eleitoral é majoritário de turno único, 

o sistema partidário tende ao bipartidarismo e se o sistema eleitoral é proporcional o 

sistema partidário tende ao multipartidarismo. Alguns críticos de Duverger dizem que 

ele não leva em conta a clivagem social das sociedades e que elas que determinam o 

sistema partidário que influenciaria o sistema eleitoral (COX, 1997, p.19 e 20). A partir 

dessa colocação, analisando o sistema eleitoral e a organização das clivagens da 

sociedade italiana em conjunto com o sistema partidário italiano, veremos como 

podemos encaixar a Itália nesse dilema. 

Na assembleia que estabeleceu o sistema proporcional para a Câmara baixa em 

1948, por causa do antagonismo existente, foram adotados distritos médios e pequenos 

que tinham um efeito de fazer com que os candidatos fossem mais visíveis1. Também 

por causa desse antagonismo foi feita a adoção de um sistema de preferências que 

permitia uma maior autonomia para os eleitores escolherem os seus candidatos. Essas 

medidas aproximaram os eleitores dos eleitos e levaram à personalização do voto. Os 

partidos que apresentavam uma oposição a esse sistema que foi estabelecido queriam 

que tivesse ocorrido a adoção de distritos uninominais. Se os que defendiam a adoção 

de distritos uninominais tivessem tido êxito, levaria a uma maior personalização e para 

agradá-los foram empregados distritos médios e pequenos no sistema proporcional 

adotado. (RICCI, 2006, p.761-2). 

Na lei de 1948 ficou estabelecido que cada lista devia ter no mínimo três 

candidatos e no máximo o número de candidatos a serem eleitos no distrito. Na votação, 

o eleitor deve dizer a lista em que quer votar e dar os votos preferenciais dentro dela. 

                                                             
1 O menor distrito era o Val d’Aosta com magnitude igual a 1, o maior era o Milano –Paiva com 
magnitude igual a 36 e a magnitude média era 15 (NÚÑES, p. 9). 



O número de votos preferenciais depende da magnitude do distrito. Se a magnitude for 

menor ou igual a 15, o eleitor tem direito a dar três votos preferenciais. Se a magnitude 

for maior que 15, o eleitor tem direito a dar quatro votos preferenciais (NÚÑES, p. 8 e 

9). 

Em 1953 os democratas cristãos conseguiram aprovar uma lei que dava 65% 

das cadeiras para o partido ou coalizão que conseguisse 50% ou mais do número de 

votos. Mas a coalizão da Democracia Cristã conseguiu atingir somente 49,8% dos votos 

e esta regra foi alterada em 1957 (NÚÑES, p. 10). 

Existia uma diferença da lei da Câmara baixa para a lei do Senado. No Senado, 

por ter sido anteriormente de nomeação régia, não foi feita uma discussão como na 

Câmara. No momento de decisão a respeito de qual método seria utilizado para a eleição 

dos membros do Senado, os partidos discordavam entre si. Muitas propostas surgiram 

e, ao final a DC e o PCI fizeram um acordo. Na aliança com a DC ficou acordado que 

seria utilizado o método proporcional como na Câmara baixa somente se o candidato 

não ultrapassasse 65% dos votos no distrito. Caso esse quórum fosse alcançado, o 

candidato seria eleito pelo sistema majoritário. Pelo fato de o valor do quórum que 

deveria ser atingido para que o sistema majoritário operasse ser bem alto, o Senado 

operava na maior parte das vezes como a Câmara baixa. Na prática, durante toda a 

primeira república, somente cinquenta candidatos conseguiram ser eleitos pelo sistema 

majoritário (RICCI, 2006, p.762). Interessante notar que, na Itália, regia um 

bicameralismo perfeito, ou seja, Senado e Câmara, além de serem regidos por métodos 

semelhantes, compartilhavam também de poderes semelhantes (NEWELL, 2000, p. 

19). 

As tabelas abaixo mostram os resultados das divisões de cadeiras nas eleições 

para a Câmara baixa e para o Senado entre as eleições de 1948 e 1987: 

Tabela 1 -  Porcentagem de Cadeiras para o Parlamento Italiano entre 1948 e 

1968 (Câmara Baixa e Senado) 

Partidos 1948 

CB          S 

1953 

CB          S 

1958 

CB          S 

1963 

CB          S 

1968 

CB          S 

DC 45,5% 48,1% 40,1% 39,9% 42,3% 41,2% 38,3% 36,5% 39,1% 38,3% 



PCI 31% 30,8% 22,6% 20,2% 22,7% 21,8% 25,3% 25,2% 26,9% 30% 

PSI - - 12,7% 11,9% 14,2% 14,1% 13,8% 14% 14,5% 15,2% 

PSDI - - 4,5% 4,3% 4,6% 4,4% 6,1% 6,3% - - 

PRI 2,5% 2,6% 1,6% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 0,8% 2% 2,2% 

PLI 5,4% - 3% 2,8% 3,5% 3,9% 7% 7,4% 5,8% 6,8% 

MSI 2% 0,7% 5,8% 6,1% 4,8% 4,4% 5,1% 5,3% 4,5% 4,8% 

PR - - - - - - - - - - 

Ligas - - - - - - - - - - 

Verde - - - - - - - - - - 

Outros 16% 12,4% 9,7% 13,7% 6,5% 8,8% 3% 4,5% 7,2% 2,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: RICCI, 2006, p.758-9 - Adaptada 

 

 

Tabela 2 – Porcentagem de Cadeiras para o Parlamento Italiano entre 1972 e 

1987 (Câmara Baixa e Senado) 

Partidos 1972 

CB       S 

1976 

CB       S 

1979 

CB       S 

1983 

CB       S 

1987 

CB       S 

 

DC 38,7% 38,1% 38,7% 38,9% 38,3% 38,3% 32,9% 32,4% 34,3% 33,6%  

PCI 27,1% 28,1% 34,4% 33,8% 30,4% 31,5% 29,9% 30,8% 26,6% 28,3%  

PSI 9,6% 10,7% 9,6% 10,2% 9,8% 10,4% 11,4% 11,4% 14,3% 10,9%  

PSDI 5,1% 5,4% 3,4% 3,1% 3,8% 4,2% 4,1% 3,8% 2,9% 2,4%  

PRI 2,9% 3% 3,1% 2,7% 3% 3,4% 5,1% 4,7% 3,7 3,9%  

PLI 3,9% 4,4% 1,3% 1,4% 1,9% 2,2% 2,9% 2,7% 2,1% 2,2%  

MSI 8,7% 9,1% 6,1% 6,6% 5,3% 5,7% 8,8% 7,3% 5,9% 6,5%  



PR - - 1,1% 0,8% 3,5% 1,3% 2,2% 1,8% 2,6% 1,8%  

Ligas - - - - - - - - 1,3% 1,3%  

Verde - - - - - - - - 2,5% 2%  

Outros 4% 1,2% 2,3% 2,5% 4% 3% 2,7% 5,1% 3,8% 7,1%  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Fonte: RICCI, 2006, p.758-9 - Adaptada 

 

Esse sistema eleitoral fez com que surgisse uma partidocraica, um sistema em 

que os partidos são o governo. Eles são as figuras mais importantes no sistema político. 

Essa partidocracia será explicada mais detalhadamente em uma sessão mais adiante. 

Outras questões importantes de serem analisadas são a divisão do território italiano de 

acordo com as regiões sobre as quais cada partido exerce mais influência e a maneira 

como esses partidos operam no sistema político. Esta análise é importante para que se 

possa entender melhor o funcionamento do sistema partidário e a influência que esse 

sistema exerce sobre a sociedade e todas as outras esferas de poder do país. 

 Uma característica italiana marcante é a territorialização do voto. A Itália era 

dividida em Red Belt e White Belt em consequência da divisão de um lado de 

comunistas e de outro de anticomunistas. O Red Belt era controlado pelo PCI e a 

esquerda, sendo localizado nas zonas centrais da Itália. Já o White Belt era controlado 

pela DC e a direita, localizado no Nordeste do país. O Sul era um caso especial. Ele era 

essencialmente agrário e pobre até 1960 e a DC conseguiu seu apoio somente por meio 

de práticas clientelistas. Já o Noroeste era bem industrializado, havendo um equilíbrio 

entre as forças políticas (NEWELL, 2000, p. 16 -17). 

 

2.2. Os Partidos Políticos 

 

O sistema eleitoral que foi estabelecido se deveu a maneira como os partidos se 

organizavam na Itália, à grande disputa interpartidária e ao medo do comunismo 

existente na época do pós-guerra. Por esse motivo é importante que seja mostrado mais 

a fundo o sistema partidário italiano e o papel que esses partidos ocuparam no sistema 



político. É fundamental o conhecimento a respeito de cada força e a relação entre elas 

para que seja possível compreender os futuros acontecimentos que levaram ao fim da 

primeira república italiana. 

A igreja católica sempre foi muito forte na Itália, logo a DC era o partido que 

sempre conseguia a maior parte das cadeiras utilizando um discurso de distinção ao 

apontar o PCI como antissistêmico. O PCI, por sua vez, exercia uma grande afinidade 

com os trabalhadores e trazia em seu discurso a orientação por mudanças estruturais. 

Essa divisão remonta à Segunda Guerra Mundial, aonde, durante a opressão fascista, as 

únicas outras referências eram o movimento de resistência e a Igreja. Esses fatos levam 

a hegemonia desses dois partidos, que, entre 1948 e 1987, dividiram entre si mais de 

60% dos votos (NEWELL, 2000, p. 15 – 17). 

A DC surgiu em 1943 sob a liderança de Alcide De Gasperi, um jornalista que 

se dedicou durante toda a vida a sua carreira política. Os pilares que sustentavam o 

grande êxito eleitoral dos Democratas Cristãos eram três: o catolicismo, o clientelismo 

e o anticomunismo. A maior parte dos votos vinham de mulheres e camponeses aonde 

a Igreja Católica sempre foi mais forte (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 34). 

Ao se aliar com a igreja católica o partido conseguiu muitos membros e 

seguidores, mas por outro lado perdeu sua autonomia, pois, o Papa começou a utilizar 

o partido para aumentar a sua influência sobre a política. Em 1948, nas primeiras 

eleições parlamentares, os Democratas Cristãos conseguiram 48% dos votos, um 

número que jamais outro partido havia conseguido. O medo do socialismo e do 

comunismo fez com que o partido recrutasse como membros diversos grupos que só 

tinham em comum o sentimento anticomunista. Ao reunir tantos grupos diferentes em 

um mesmo partido, ou seja, ao abusar da heterogeneidade de grupos, a DC acabou se 

tornando um tipo de partido conhecido como partido catch all (SPOTTS E WIESER, 

1986, p.21-24). 

Os Democrata Cristãos sempre obtiveram a maior parte dos votos nas eleições 

nacionais, conseguindo assim permanecer no poder. Apesar de sempre receberem a 

maioria dos votos, eles nunca conseguiram ser uma maioria absoluta para garantir o 

total controle do governo, tendo que recorrer todas as vezes a uma coalizão com outro 

partido (SPOTTS E WIESER, 1986, p.16).  



Nos primeiros anos eles formaram alianças com forças de centro e de direita 

como por exemplo com o PRI (Partido Republicano Italiano), com o PLI (Partido 

Liberal Italiano) e posteriormente com os neo-fascistas e monarquistas (MSI ou 

Movimento Social Italiano). Isso se deu pelo fato de a partir de 1947 ter iniciado a 

polaridade entre esquerda, principalmente PCI, e direira decorrente do início da Guerra 

Fria. No princípio da primeira república a Democracia Cristã constituiu o governo com 

o apoio do PRI e do PLI que eram considerados partidos de centro e por isso esse 

período ficou conhecido como centrismo (RICCI, 2006, p.756 e 760). Em 1960, a 

coalizão formada entre a DC e os neo-fascistas, liderados por Fernando Tambroni, 

representou o fim das coalizões com partidos de extrema direita, pois, acabou em uma 

revolta dos eleitores do partido Democrata Cristão, diminuindo o apoio popular a ele 

(SPOTTS E WIESER, 1986, p. 16-18).  

Após este acontecimento, os Democratas Cristãos começaram a formar 

coalizões de centro esquerda, inicialmente com os socialistas PSI, posteriormente com 

os comunistas do PCI e posteriormente novamente com o PSI que estava sob o comando 

de uma liderança diferente. É importante notar que a coalizão formada com os 

comunistas (PCI) na década de 1970 foi uma atitude desesperada do partido para se 

manter no poder. O PCI era a única chance de os Democratas Cristãos continuarem no 

poder e foi uma união que durou um período muito curto de tempo (SPOTTS E 

WIESER, 1986, p. 16-18, 27). Apesar dessa aliança, deve ser frisado que a Democracia 

Cristã ainda possuía um sentimento anticomunista, de tal forma a surgir uma 

oportunidade, o PCI era deixado de fora do governo. 

Em resumo, desde 1948 até o início dos anos 1980, a Democracia Cristã 

conseguiu se manter no poder, sempre com o apoio de um partido diferente. Em 1982 

ocorreu um escândalo de corrupção em que várias figuras importantes, entre as quais 

dirigentes da DC, estavam envolvidos (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 28). Esta 

investigação ficou conhecida como P2 e, apesar de não possuir a amplitude que a 

operação “mãos limpas” terá futuramente, ela teve um impacto significativo na 

configuração das forças do sistema partidário. Os Democratas Cristãos sofreram duras 

consequências, fazendo com que a popularidade do partido caísse razoavelmente, 

apesar de que mesmo assim eles tenham continuado como o maior partido italiano até 

o final da Primeira República. 



 A tabela abaixo mostra a porcentagem de votos conquistados pela DC de 1976 

(alguns anos antes da investigação P2) até 1992 de acordo com a divisão territorial do 

voto que era conhecida na época: 

Tabela 3 - Porcentagem Total de Votos da DC em cada Área Geográfica 1976-92 

Área Ano 

1976 1979 1983 1987 1992 

White Belt 47,1% 44,9% 39% 39,2% 29,5% 

Área 

Industrial 

38,4% 36,6% 30,9% 31,2% 22,8% 

Red Belt 31,2% 30% 25,5% 26,5% 21,3% 

Sul 40,1% 41,5% 36% 38,5% 38,5% 

Fonte: NEWELL, 2000, p. 74 - Adaptada 

 

Outro partido que merece ser tratado com bastante cuidado é o Partido 

Comunista Italiano. O PCI é um partido que sempre foi marcado por dualidades, ou 

seja, dividido entre aqueles que eram mais ligados à ideologia marxista e leninista e 

aqueles que acreditavam mais no lado político prático. Também sempre foi dividido 

entre os que davam mais importância ao socialismo e os que davam mais importância 

à democracia. Como consequência, isso sempre causou contradições e ambiguidades 

dentro do partido (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 41). 

O Partido Comunista Italiano surgiu em 1921 a partir da separação que existiu 

no Partido Socialista Italiano. Essa separação ocorreu por três motivos. Primeiramente, 

os Comunistas, diferentemente dos Socialistas, pensavam que devia haver uma ruptura 

com o sistema vigente, com o uso da força e o estabelecimento da ditadura do 

proletariado. Além disso, eles pensavam também que o partido deveria exercer papel 

central na revolução que romperia com esse sistema. Por último, eles defendiam que o 

partido deveria ser completamente submetido a União Soviética (SPOTTS E WIESER, 

1986, p. 41 e 42). 



Antes de iniciada a primeira república italiana, em 1943, o Partido Fascista 

italiano deixou de existir e, a partir desse novo contexto, os comunistas perceberam que 

os ideais pelos quais o PCI havia sido fundado já não eram mais compatíveis com o 

contexto em que eles estavam inseridos. Apesar de o objetivo continuar sendo o mesmo, 

os meios para consegui-lo teriam que mudar. Uma nova estratégia foi feita pelo líder 

do partido em 1944, Palmiro Togliatti. Ele vinha de uma família de classe média e 

começou sua carreira política muito cedo. Segundo essa nova estratégia, o PCI passaria 

de um partido revolucionário para um partido de massas e seriam estabelecidas alianças 

com os católicos (DC) e com os socialistas (PSI). A partir de coalisões, o partido 

conseguiu fazer parte do governo de 1944 até 1947, antes do período da primeira 

república. Após esse período, o sentimento anticomunista se intensificou e o PCI 

começou a ser deixado de fora do governo (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 42 e 43). 

Em 1953 Nikita Khrushchev fez um discurso permitindo que cada partido 

comunista nos diferentes países pudesse seguir diferentes caminhos para o socialismo, 

o que abriu espaço para Togliatti agir como quisesse. Até o final dos anos 1960 o partido 

viveu um período de grande isolamento. A partir da década de 1970 há uma reviravolta 

e o PCI volta a ganhar importância e espaço, até que em 1976 o partido volta ao governo 

pela primeira vez desde a década de 1940. Mas isso não durou muito tempo. Em 1978 

foi assassinado Aldo Moro, que representava a ligação entre os Comunistas e os 

democratas cristãos. A partir daí o Partido Comunista Italiano passou a viver em um 

período de isolamento novamente (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 43-46). 

Assim como os Democratas Cristãos sempre tiveram uma ligação muito forte 

com a Igreja Católica, os Comunistas italianos, desde a criação do partido em 1921, 

sempre foram extremamente fiéis à União Soviética. Essa fidelidade durou até 1956 

quando Khrushchev fez um discurso que revelava algumas medidas tomadas por Stalin 

que não foram bem vistas perante o mundo. A partir dessa data, foi crescente o 

afastamento do Partido Comunista Italiano em relação aos soviéticos (SPOTTS E 

WIESER, 1986, p. 47). 

O PCI, desde 1944,  com Togliatti, queria conquistar os trabalhadores católicos, 

mas estes sempre estiveram ligados à Democracia Cristã. O Partido Comunista Italiano 

tentou de diversas formas, com diversos discursos atrair esse eleitorado, mas esse plano 

fracassou logo de início, em 1949, quando o sentimento de medo do comunismo 



dominou o mundo e o Papa Pius XII reprovou qualquer tipo de ligação entre católicos 

e comunistas. Esse posicionamento dificultou por muitos anos que o PCI conseguisse 

se aproximar desse eleitorado. Somente em 1979 a tenção na relação da igreja católica 

com o Partido Comunista italiano se amenizou e a igreja parou de fazer ataques aos 

comunistas (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 64 e 65). 

O Partido Comunista Italiano esteve quase todo o período da Primeira 

República na ilegalidade. Esse fato deixa bem claro o sentimento, não só de uma 

dualidade, como de uma rivalidade que estava presente em todo o mundo, dividindo-o. 

Os comunistas, assim como em outros países, representavam o grande medo que várias 

lideranças italianas tinham da ruptura de um sistema. O PCI só esteve presente no 

governo quando era inquestionável a necessidade de tê-lo presente. Em todos os 

momentos em que ele pôde ser descartado, ele foi. Nem mesmo seus esforços para 

mostrar que cada vez mais havia um afastamento maior entre eles e os soviéticos surtiu 

efeito nesse sentido. Apesar de que na década de 1980, quase não restavam mais 

dúvidas em relação a esse afastamento, o Partido Comunista italiano continuou sendo 

mantido fora do governo. 

Já no final da década de 1970, como dito, o distanciamento do PCI dos seus 

princípios originais era bem evidente. O partido havia incorporado vários dos valores 

capitalistas que antes ele desaprovava. Apesar dessa incorporação, o Partido Comunista 

Italiano não apresentava nem as características que antes havia apresentado, nem era 

como os outros partidos da Itália. Ele se encontrava no meio desses dois pontos 

(SPOTTS E WIESER, 1986, p. 59 e 60).   

Um outro partido que exerceu um papel muito marcante durante esse período é 

o PSI. Ele foi, desde sua origem em 1892, um partido de grande força e popularidade 

na Itália. Mas ao longo do tempo ele foi perdendo essa força e o apoio da população. 

Esse declínio do partido durou até a década de 1970, momento em que o PSI se 

encontrava em sua pior situação, quando obteve apenas 10% do total de votos nacionais 

e era o menor partido socialista na Europa Ocidental. Até a revolução russa o Partido 

Socialista Italiano viveu em grande dilema. Entre tomar uma posição mais radical, 

defendendo o uso da força para alcançar a ditadura do proletariado, e por outro lado 

agir dentro do sistema da democracia liberal para alcançar os seus objetivos. A 

revolução russa forçou o partido a tomar uma posição e, em 1921, a maioria optou por 



atingir o socialismo de um jeito mais brando, diferentemente da União soviética. Foi aí 

que a ala mais radical do Partido Socialista fundou o PCI porque eles acreditavam que 

o Partido Comunista Italiano deveria ser subordinado aos soviéticos (SPOTTS E 

WIESER, 1986, p. 69 e 70).   

No início do pós Segunda Guerra Mundial,  o Partido Socialista Italiano era o 

segundo maior partido do país, atrás somente da Democracia Cristã. Em 1947 eles 

perderam muita força e, consequentemente, ficaram na terceira posição, sendo 

ultrapassados pelos comunistas. Nesse período,  o PSI ainda tinha uma aliança com o 

PCI e ainda declarava um certo apoio à União Soviética, o que fez com que muitos 

membros moderados deixassem o partido. Por outro lado, o PCI se apresentava como 

um partido muito mais convicto de seu posicionamento ideológico que o PSI, que havia 

perdido mais de sua essência inicial, o que fez com que muitos de seus membros e 

eleitores optassem pelo Partido Comunista. Como consequência desse cenário, em um 

período muito curto de tempo, entre 1947 e 1950, o Partido Socialista Italiano perdeu 

nada menos que metade de seus membros. Em 1956,  Khrushchev fez o discurso que 

denunciava os atos cometidos por Stálin e esse episódio foi indispensável para que o 

partido tomasse a decisão de se aliar à Democracia Cristã em 1963. Essa aliança 

revoltou os membros que eram mais à esquerda do partido (SPOTTS E WIESER, 1986, 

p. 72). 

Em 1976,  Bettino Craxi é eleito secretário do Partido Socialista Italiano e este 

representa o começo de uma reviravolta da história do PSI. Bettino veio de uma família 

que lutou contra o fascismo, ele entrou para o Partido Socialista Italiano com apenas 

dezessete anos e foi secretário do partido de 1976 a 1993. O PSI sempre foi marcado 

por muitas facções dentro do partido, o que dificultava formação de maiorias e 

consensos internos. Craxi conseguiu, pela primeira vez na história do partido, ser 

apoiado por 63% dos membros no congresso do partido em 1978 (SPOTTS E WIESER, 

1986, p. 74 e 75). 

Craxi conseguiu uma união interna do partido tão impressionante que até os 

membros que não gostavam dele o apoiavam. Ele conseguiu se reeleger secretário do 

Partido Socialista Italiano em 1984 quase por aclamação. Uma de suas primeiras ações 

em 1978 para mudar a imagem do PSI foi investir em um reforço ideológico, atacando 

os comunistas que sempre passaram mais confiança para a população nesse aspecto, 



colocando o PCI pela primeira vez em uma posição defensiva (SPOTTS E WIESER, 

1986, p. 77 e 79). 

Na década de 1980, a Democracia Cristã já estava entrando em crise e, para que 

ela continuasse no governo, foi feito um acordo com o PSI, no qual Craxi seria eleito 

Primeiro Ministro. Essa aliança com a DC, diferentemente das anteriores, foi uma 

aliança que não deixou o Partido Socialista em uma posição de subordinado. Apesar de 

o PSI não ter crescido muito em número de votos nas eleições de 1983, somente 1,6% 

em relação a eleição anterior, a DC caiu 5%. Então, Bettino Craxi consegue um acordo 

com os democratas cristão no qual ele se tornaria o primeiro ministro italiano em 1983, 

primeiro político do PSI eleito para este cargo (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 81 e 82).  

Além dos três principais partidos da Itália, é importante também abordar as 

características dos partidos menores que também faziam parte do sistema partidário da 

época. Juntos, o Partido Republicano Italiano (PRI), o Partido Liberal Italiano (PLI) e 

o Partido Social Democrático Italiano (PSDI) eram chamados de lay parties. Isso 

porque os três tinham duas características em comum: os três tinham uma tendência 

laica e eram ligados a princípios liberais. No início da primeira república, juntos, eles 

não conseguiram alcançar 10% dos votos (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 87). 

O PRI preza acima de tudo pela economia do país. Para atingir seu objetivo de 

tornar a Itália uma das potencias econômicas e tecnológicas mundiais, assim como são 

os Estados Unidos e outros países da Europa, ele faz alianças que eram até mesmo 

contra alguns de seus princípios. Já estabeleceram alianças com o PCI defendendo 

pautas como reforma agrária e aborto para conseguir alcançar seus objetivos na esfera 

econômica. De todos os três partidos que compunham o lay parties, o Partido 

Republicano Italiano era o que tinha mais prestígio. O prestígio do PRI em sua maneira 

de lidar com a economia e a imagem de modernidade que ele passava fez com que 

sempre fosse de interesse dos democratas cristãos que ele fizesse parte do governo com 

eles. Em uma aliança com a Democracia Cristã, o partido conseguiu eleger Giovanni 

Spadolini como primeiro ministro em 1981. Foi a primeira vez durante a primeira 

república que um primeiro ministro não era membro da DC (SPOTTS E WIESER, 

1986, p. 88 e 89).  

O Partido Liberal Italiano (PLI), curiosamente ao contrário do que se imagina 

pelo nome do partido, é o mais conservador dos três que compõem o lay parties. É um 



grande defensor do livre mercado e da não intervenção do governo na economia. Os 

liberais dividiam opiniões dentro do partido, logo após à Segunda Guerra mundial, em 

relação a apoiar os ricos empresários e donos de terras ou defensores de reformas 

sociais. Nos anos 1950,  o Partido Liberal Italiano reforçou seu posicionamento contra 

a intervenção do governo em aspectos econômicos privados. Até o final dos anos 1970 

o partido foi muito radical em sua posição de não se unir a partidos de esquerda. A 

partir de 1979,  isso mudou um pouco, com o partido estando sob uma nova liderança,  

eles se uniram aos socialistas e outros pequenos partidos na tentativa de formar uma 

grande aliança de centro capaz de vencer os democratas cristãos e o PCI (SPOTTS E 

WIESER, 1986, p. 89 e 90). 

O Partido Social Democrático Italiano é o último partido a ser tratado para 

fechar os partidos que compõem o lay parties. Ele é o maior dos três partidos e o que 

mais apresenta características contraditórias dentro dele. Ele nasceu na linha marxista, 

derivando do marxismo como o PSI e PCI, mas diferentemente desses dois,  ele defende 

uma linha antissocialista. Foi fundado por antifascistas em 1947 e sua estrutura interna 

se organiza como qualquer partido marxista. O PSDI fracassou em seu objetivo de se 

tornar um partido de massas e sempre foi desprezado pelas classes trabalhadoras. 

Esteve presente em algumas alianças com a DC e sempre defendeu ao máximo que 

socialistas e comunistas não poderiam fazer parte do governo nacional, mesmo já tendo 

feito acordo com eles a nível regional (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 90 e 91). 

O eleitor do Partido Social democrático Italiano é aquele que não se identifica 

com o perfil de nenhum dos outros partidos. Este partido também é conhecido pela 

patronagem e por dar alguns recursos públicos em troca de votos. Um fator importante 

a ser destacado é que em momentos em que o PSDI esteve em coalizões nunca priorizou 

acordos, se por outro lado ele poderia receber votos. Isto é, ele agiria como oposição ao 

governo se isso fosse acarretar em votos para ele. O partido sofreu com um grande 

declínio no número de votos desde a sua fundação. Foram constantes também os 

escândalos de corrupção nos quais o PSDI se envolveu (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 

91). 

Um partido diferente de todos os outros do sistema partidário italiano é o Partido 

Radical (PR). Ele foi fundado em 1955 e seus membros consistiam em uma parte 

insatisfeita do PLI. Ele possuía algumas características semelhantes aos lay parties na 



maneira de pensar, mas é um partido único, como nenhum outro na Itália. O Partido 

Radical não concordava nem com a DC nem com o PCI e acreditava que junto com os 

lay parties e com os socialistas seria possível formar um governo melhor. O PR 

defendia grandes reformas do sistema político e acreditava que a partidocracia existente 

poderia ser substituída por uma democracia participativa (SPOTTS E WIESER, 1986, 

p. 94). 

O Partido Radical era um dos maiores apoiadores de causas que defendiam as 

minorias políticas como por exemplo homossexuais e feministas. Ele teve um papel de 

grande importância na luta para mobilizar a opinião pública pela aprovação de 

legislações como o aborto e o divórcio. Sua atuação foi muito mais de mobilização das 

pessoas nas ruas e incentivo e apoio a referendo que atuação parlamentar. Esta era uma 

questão de menos importância para eles, tanto que foram concorrer em nível nacional 

somente em 1976 (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 94 e 95).  

O MSI ou Movimento Social Italiano foi formado em 1946 por um grupo de 

extrema direita, fascista, radicalmente anticomunista. Esse grupo de fascistas que 

compôs o partido era formado de ex-oficiais juniors da República de Mussolini 

(NEWELL, 2000, p 18). O MSI sempre foi excluído do governo, exceto no momento 

em que os votos do MSI foram necessários para manter a DC no governo e os dois se 

aliaram para constitui-lo. 

O Movimento Social Italiano defendia pautas conservadoras como os valores 

tradicionais de família, militarização e a igreja. Era contra qualquer valor considerado 

progressista ou de esquerda como a defesa de minorias e de políticas sociais. Em tese 

não defendia o sistema vigente e sim um sistema como era na época da república de 

Mussoluni. De 1950 a 1969 o MSI tentou agir dentro do sistema de uma forma mais 

moderada. Depois de 1953, a DC perdeu a maioria parlamentar e precisou do apoio do 

MSI no governo nacional e em troca foi dado ao Movimento Social Italiano alguns 

controles regionais. Apesar de a DC ter se unido ao MSI e o apoiado regionalmente em 

algumas outras ocasiões, sempre foi uma união discreta porque ela tinha medo de que 

isso pudesse ocasionar perda de votos para ela. Quando a Democracia Cristã começou 

a formar governos de centro-esquerda em 1963, o MSI foi descartado. Em 1969 ele se 

radicalizou e várias suspeitas de atos de terrorismo ocorridos nos anos 1970 recaíram 



sobre o partido, apesar de nada nunca ter sido comprovado (SPOTTS E WIESER, 1986, 

p. 96-99). 

 A DC, ao longo dos anos, sempre conquistou a maioria dos votos, 

monopolizando o governo e impedindo uma alternância dele 2. Contudo, a maioria 

conquistada pela DC era insuficiente para uma governabilidade e o fato de ser 

impossível uma aliança com o PCI ou MSI levava a consequências. Portanto havia uma 

imobilidade em questões fundamentais e uma instabilidade governamental. A Itália 

tinha em seu sistema partidário um número de partidos bem maior que os outros países 

da Europa e esses partidos funcionavam como facções na briga pelo poder. 

 Spotts e Wieser comentam que a briga entre as facções fazia com que houvesse 

uma paralisia governamental. As instituições italianas e o Estado eram muito fracos e, 

portanto, os partidos ocupavam o papel deles. Os partidos tinham o controle sobre todas 

as esferas e por isso muitos assuntos governamentais eram decididos entre as cúpulas 

partidárias (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 4-8). A instabilidade era grande nesse 

sistema devido a esse número grande de partidos e as disputas entre eles. A preocupação 

deles era, recorrentemente, muito mais a de se manter no poder do que com o governo 

em si e isso ocasionava essas disputas principalmente entre os partidos maiores. 

 Os maiores partidos italianos, como foi abordado, eram a DC, o PCI e o PSI. A 

DC sempre esteve presente no governo e o PCI quase sempre foi deixado de fora. O 

Partido Socialista Italiano, por ter perdido muito de sua identidade, participou do 

governo de forma mais significativa que o Partido Comunista Italiano. Os lay parties 

foram os que mais participaram de coalizões de governo com a Democracia Cristã e 

por isso eles tinham um papel importante em garantir as maiorias parlamentares para a 

DC e assim garantir a governabilidade. Apesar de a esquerda ter sido excluída do 

governo diversas vezes, na prática o PCI e o PSI eram muito importantes na tomada de 

decisão do próprio governo devido a partidocracia italiana que será mostrada na 

próxima sessão. 

 Como visto nesta sessão, muitos partidos foram perdendo a sua identidade ao 

longo do tempo. As questões ideológicas e lutas sociais que alguns defendiam no 

começo foram sendo deixadas de lado em prol da obtenção de votos e da necessidade 

                                                             
2 De 1946 até 1981 todos os primeiros ministros eram Democratas Cristãos e até 1992 somente dois 
foram de outros partidos 



de estar no poder. Como não era possível para nenhum dos partidos obter maioria para 

governar sozinho, foram feitas durante a primeira república muitas coalizões diferentes 

que, muitas vezes, poderiam parecer contraditórias. 

Tudo isso refletiu em uma falta de confiança da população no Estado3. Não é 

difícil de imaginar que o comparecimento eleitoral italiano tenha caído com o passar 

dos anos, como de fato aconteceu. O voto não é obrigatório na Itália, assim, entre 1976 

e 1996 houve uma queda de 93,4% para 82,7% do comparecimento eleitoral junto com 

o aumento do total de votos em branco (NEWELL, 2000, p. 18 -19). Obviamente não 

foram somente as relações partidárias  e a percepção que ela causava de uma falta de 

instabilidade e manutenção de um mesmo governo (pelo fato de a DC sempre ter estado 

presente e, na maioria das vezes, ter estado a frente, através do cargo de primeiro 

ministro do governo) Além da questão do sistema partidário, os escândalos de 

corrupção contribuíram muito também para a queda do comparecimento eleitoral 

devido à desilusão em relação ao sistema político como um todo que a população 

italiana estava sentindo na época. 

Uma observação interessante de ser feita é que a polarização existente no 

sistema político italiano se deve a diversos fatores, mas não é uma consequência direta 

do sistema eleitoral. As clivagens da sociedade italiana são anteriores a primeira 

república e os partidos foram formados a partir dessas clivagens. O sistema eleitoral 

italiano já foi escolhido, após o fim do fascismo, pelos partidos que construíram a 

primeira república italiana antes que ela fosse iniciada. A polarização já existia antes 

de o sistema eleitoral de 1948 ser implementado. Ela é decorrente de um contexto 

histórico e social que existia na Itália e acentuada pelo contexto mundial do pós 

Segunda Guerra mundial. 

A Itália é marcada por um grande regionalismo. Cada região apresenta suas 

características e suas ideologias, por isso existe a regionalização dos votos. O Norte 

industrializado, por exemplo, tinha medo que o comunismo dominasse o país e mudasse 

o sistema vigente, o que os prejudicaria. Em decorrência dessas divisões, existiam 

várias posições diferente quanto ao entendimento da política. A polarização entre as 

                                                             
3  O Eurobarômetro mediu que os cidadãos italianos eram os mais insatisfeitos com a maneira que 

funcionava sua democracia em comparação com os outros países europeus (NEWELL, 2000, p. 18, apud 
MORLINO E TARCHI, 1996). 



regiões era muito grande e por isso é possível afirmar que a cultura e o histórico do país 

influenciam muito mais nesse posicionamento de rivalidade que o sistema eleitoral. O 

sistema eleitoral seria mais uma decorrência dessa polarização que o inverso. 

É verdade que o sistema proporcional provoca um extremismo muito maior que 

o majoritário. Este último faz com que aconteça uma aproximação em relação a uma 

posição de centro. Então pode ser que a adoção de um sistema proporcional tenha 

reforçado a diversidade do sistema partidário italiano, mas a polarização era resultado 

muito mais do contexto interno do país e do contexto externo em que ele estava inserido 

que do sistema eleitoral. 

 

2.3. A Partidocracia e o Clientelismo 

 

A partidocracia é um componente fundamental da política italiana pré-1993. Ela 

foi a raiz para as relações de clientelismo e, assim, para o aprofundamento da corrupção 

existente antes de iniciada a operação “mãos limpas” que será vista no próximo tópico. 

 A partidocracia tem seu estímulo ainda no início do fraco Estado Nacional 

italiano na segunda metade do século XIX, o qual nasceu com pouca legitimidade e 

com grandes diferenças regionais, sem a unificação em torno de uma identidade 

nacional coesa. Isso abre espaço para que as elites locais ganhassem poder e apoio a 

partir de práticas clientelistas, com discursos ligados aos diferentes recortes nacionais 

(NEWELL, 2000, p. 46). É conveniente falar da definição de clientelismo antes de 

abordar a maneira pela qual estas práticas clientelistas se realizavam no período da 

primeira república italiana. Susan Stokes define clientelismo como a concessão de bens 

materiais em troca da certeza do voto do eleitor. Ela destaca que a diferença do 

clientelismo para as outras práticas é o critério distributivo de suporte eleitoral 

(STOKES, 2011, p. 604-5). 

 A região sul da Itália sempre foi uma região pobre e ruralizada. Pelo fato de a 

maior parte da população ter poucos recursos, facilitou muito o uso da clientela nessa 

região. A DC fez uso do clientelismo em Nápoles por meio da oferta de trabalho dentro 

do partido porque Nápoles era uma cidade que apresentava um índice de desemprego 

muito alto. A Democracia Cristã empregava a pessoa e em troca ela dava seu voto para 



o partido. Além disso esse indivíduo servia também como propaganda para o partido, 

atraindo várias outras que em consequência também davam seu voto para a DC 

(NEWELL, 2000, p. 50). 

 Outra maneira que a Democracia Cristã encontrou para conseguir apoio no sul 

do país foi elegendo indivíduos da associação de pequenos donos de terras para 

deputado. Assim, esses donos de terras conseguiam aprovar pequenas pautas de seu 

interesse. Eles eram eleitos a partir de um esquema feito por meio do voto preferencial. 

Era combinado uma ordem de preferência em que eles deveriam votar e essa 

informação era passada para o maior número de pessoas que estavam ligadas direta ou 

indiretamente a esta associação. A partir disso, a DC conseguia aumentar 

consideravelmente o número de votos conquistados na região em relação aos outros 

partidos (NEWELL, 2000, p. 49). 

A partidocracia, como dito, é um dos componentes mais importantes para 

compreender o funcionamento do Sistema Político italiano a partir de 1948. O termo 

partidocracia, como bem colocam Spotts e Wieser, quer dizer governo do partido, ou 

seja, os partidos são as figuras mais importantes nesse cenário. Desde a época do 

fascismo, com a posição ocupada pelo Partido Fascista italiano, essa característica pode 

ser percebida. Na Itália pós 1948 o Primeiro Ministro é um cargo que pode ser visto 

como figurativo, pois são os principais partidos que exercem o controle. Como exemplo 

disso, o cargo de Secretário de Partido era muito mais visado do que o de Primeiro 

Ministro pelos políticos da época (SPOTTS E WIESER, 1986, p.4-5). No sistema 

partidário italiano, como visto na sessão anterior, os partidos são muito fortes e eles são 

os que tomam as decisões pelo sistema político como um todo, pois o Executivo e as 

instituições italianas são muito fracos. Esse fato fica explícito na figura do Primeiro 

Ministro meramente como uma posição figurativa, pois as decisões são tomadas pelos 

secretários e as cúpulas dos partidos.  

A partidocracia está apoiada em uma oligarquia italiana que sempre manteve o 

poder. Ela não se resume somente a um controle dos partidos sobre o Sistema Político, 

mas ela também está presente nos setores sociais, econômicos e culturais da Itália, 

intrínseca a todos os setores da Sociedade Civil. As relações desenvolvidas por essas 

oligarquias levam também a relações clientelistas (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 5 e 

6). Os partidos utilizavam relações clientelistas para conseguirem votos e se manterem 



no poder. Como foi visto no caso do PSDI, por exemplo, que para obter votos usava de 

relações clientelistas e desde os anos 1970 era conhecido pelas ralações de patronagem 

com os pensionistas (SPOTTS E WIESER, 1986, p. 91). 

 O fim do fascismo teve sua contribuição para o avanço da partidocracia, criando 

um ambiente propício para a colonização partidária. O movimento de Resistência levou 

legitimidade tanto para a DC quanto para o PCI, ao mesmo tempo a confiança estatal 

foi aumentada ao ter esses dois partidos no controle das instituições do país. 

Obviamente o fim do fascismo também levou a um vácuo no poder, tornando possível 

que esses partidos tomassem os canais de acesso à burocracia e aos recursos. Com isso, 

eles usaram esses novos canais para suprir as demandas da população (pois a 

instabilidade e as fracas instituições que estavam presentes no pós 1945 faziam com 

que se fosse difícil para o governo tomar grandes decisões), recriando um clientelismo 

que na verdade nunca foi extinto (NEWELL, 2000, p. 47). 

 Spotts e Wieser utilizam o termo sottogoverno que quer dizer subgoverno para 

designar os aparatos da Sociedade Civil em que a partidocracia está presente. O 

sottogoverno seria os aparatos públicos e semi públicos como bancos e indústrias por 

exemplo que estariam submetidas ao governo. Seria um governo paralelo que é 

controlado em parte pelo Estado e, consequentemente pelos partidos (SPOTTS E 

WIESER, 1986, p. 5 e 6). O fato de os partidos terem a força que tem faz com que eles 

sejam em certa medida o Estado e assim exerçam controle e influência sobre esses 

aparatos da maneira que desejarem. 

 A DC, em especial, conseguiu se apropriar do discurso anticomunista que 

existia durante a Guerra Fria para deixar o PCI fora do governo nacional, obter os 

cargos mais importantes e assim, se apropriar de grande parte do serviço público. Essa 

apropriação, não só da DC, mas de todos os outros partidos, fazia com que o 

clientelismo, já ocorrente, se tornasse mais forte e criasse uma cadeia de trocas 

clientelistas que só fazia se auto expandir. O fraco Estado italiano, como dito acima, 

favoreceu essa questão, fazendo com que grupos de interesses e de posições 

administrativas se misturassem com o pessoal partidário, deixando em dúvida quando 



que os interesses privados estavam em voga e quando não (NEWELL, 2000, p. 47 – 

48)4.  

Viu-se então que a partidocracia usava o clientelismo como forma de manejar 

as relações de poder, algo que era influenciado pela condição econômica de cada parte 

da Itália, como foi visto no caso do Sul. O clientelismo também era favorecido pelas 

leis eleitorais vigentes, que faziam com que a política fosse muito competitiva e 

personalista, abrindo a possibilidade, com seu voto de preferência, para que eleitores 

pudessem buscar apoio em outro representante (que também procurava patronizar 

novos clientes) que não o escolhido por eles (NEWELL, 2000, p. 48 – 49).  

Os partidos também tinham um acordo para que posições extremistas não 

pudessem governar, fazendo com que a competição não fosse dada em políticas 

públicas, mas somente pela busca por votos e deixando que métodos clientelísticos 

fossem executados para garantir apoio da população. Um último fato é que o método 

de escolha eleitoral, que era partidário e de preferência entre os candidatos do partido, 

também favorecia a competição intrapartidária, fazendo com que houvesse uma 

rivalidade dentro do partido e, assim, abrindo ainda mais espaço para que os políticos 

buscassem os métodos de clientela para ganhar apoio (NEWELL, 2000, p. 49). 

 

2.4. A Corrupção e a Operação “Mãos Limpas” 

  

 O clientelismo como troca de favores acabou por levar à ruptura com a 

legalidade, ao mesmo tempo em que levou a uma deturpação quanto aos grupos com 

                                                             
4 Segundo Fabbrini (2009, p. 33): “Portanto, a democracia italiana foi dominada pelos partidos 

em vez de governada por eles, como os partidos tinham se transformado em associações oligopólicas 

públicas capazes de exercer influência sobre a economia e a sociedade do país (e não somente sobre sua 

estrutura política) [...]. Não teve nenhuma agencia, nenhum órgão provedor de serviço ou companhia por 

uma autoridade pública que não era dirigida por indivíduos escolhidos por causa de sua afiliação 

partidária em vez de sua competência. A cultura de mediação e compromisso ajudou a eliminar a ideia 
de meritocracia do serviço público.” (Tradução livre) – “Thus, Italian democracy was dominated by the 

parties rather than governed by them, as the parties had transformed themselves into public oligopolistic 

associations able to exert influence over the economy and society of the country (and not just over its 

political structure)[...]. There was no single agency, service provider, or company controlled by a public 

authority that was not directed by individuals chosen because of their party affiliation rather than their 

competence. The culture of mediation and compromise helped to eliminate the idea of meritocracy from 

public discourse.” 

 



acesso ao poder, chegando ao efeito político da influência do crime organizado. O fato 

de os políticos quererem enfraquecer outros acabou gerando mais corrupção. Eles 

buscavam a corrupção, pois havia a necessidade de acessarem posições de tomada de 

decisões, além disso era uma maneira de fazer com que os partidos respeitassem 

determinado lado do acordo e de assegurar o silêncio dos que sabiam demais 

(NEWELL, 2000, p. 51 – 52). 

 Os partidos chegavam a agir em conluio na hora de compartilhar a propina e 

esconder os seus crimes, sendo que a quantidade que cada partido ganhava era de 

acordo com seu peso nos quadros do governo. Assim como o clientelismo, a corrupção 

também gera uma rede, fazendo com que se torne difícil até mesmo denuncia-la e agir 

fora dela (chegou ao ponto de alguns afirmarem que esse era o único meio de fazer com 

que a demanda de suas bases fosse cumprida) (NEWELL, 2000, p. 51). 

 É importante que se aprofunde um pouco no que diz respeito a operação 

da política italiana “mani pulite” ou “mãos limpas” traduzindo-se o termo. Para que a 

crise que se desencadeou na Itália seja melhor compreendida é necessário que se aborde 

as principais questões da operação como o seu início, a maneira como adquiriu o efeito 

dominó e assim foi derrubando a maior parte dos partidos e políticos existentes à época. 

A operação começou com a prisão de Mario Chiesa no dia 17 de fevereiro de 

1992, integrante do PSI, que a princípio pareceu se tratar de uma questão isolada. Ele 

foi pego em flagrante quando o dono de uma empresa de limpeza que presta serviços à 

casa de repouso, na qual Chiesa é presidente, procura a polícia. Em uma operação 

armada com a polícia o dono dessa empresa entrega uma propina a Chiesa. A partir do 

momento em que ele percebe que foi abandonado por seu partido, que está isolado, ele 

começa a entregar outras pessoas. E assim se inicia o efeito dominó e, 

consequentemente, torna-se público que a maior parte das figuras políticas, dos 

principais partidos italianos, estão envolvidas (BARBACETTO, GOMEZ e 

TRAVAGLIO, 2016, p.25, 26, 30-32). O termo “mãos limpas foi cunhado pelos 

magistrados que atuaram no inquérito policial devido ao fato de a empresa que pagou 

propina para Chiesa ser uma empresa de limpeza (VANNUCCI, 2016, p.62). 

 Nas eleições que seguiram a tangentopoli, em abril de 1992, a Democracia 

Cristã e o Partido Comunista Italiano tiveram uma queda no número de votos que cada 

um recebeu em relação às eleições de 1987. É possível inferir que essa queda foi 



consequência da imagem dos partidos depois da investigação, pois, anteriormente, os 

números não tinham uma variação tão grande. 

 Na tabela abaixo é possível conferir a porcentagem de votos recebidos por cada 

partido nas eleições de 1987 e 1992: 

 

 

Tabela 4 - Eleições da Câmara dos Deputados de 1987 e de 1992 

Partidos Porcentagem de votos por Ano 

 1987  1992 Diferença 

1987-1992 

DC 34,3%  29,7% -4,6% 

PSI 14,3%  13,6% -0,7% 

PRI 3,7%  4,4% +0,7% 

PSDI 3%  2,7% -0,3% 

PLI 2,1%  2,8% +0,7% 

MSI 5,9%  5,4% -0,5% 

PCI 26,6% PDS 16,1% -10,5% 

DP 1,7% RC 5,6% +3,9% 

Verdes 2,5%  2,8% +0,3% 

Panela 2,6%  1,2% -1,4% 

Rete -  1,9% +1,9% 

Liga 0,5%  8,7% +8,2 

Outros 2,8%  5,1% +2,3% 



Total 100%  100%  

NEWELL, 2000, p. 24 - Adaptada 

 

 A insatisfação popular com o sistema político do país se torna generalizada após 

o começo da investigação “mãos limpas”. A mídia tem uma grande contribuição para 

isso e além dessa insatisfação, ainda tem uma exaltação do judiciário e principalmente 

de Antônio Di Pietro, o procurador que ficou mais famoso com a investigação, tanto da 

mídia como da população, influenciada pela primeira, que o tratam como se ele fosse 

um herói nacional (BARBACETTO, GOMEZ e TRAVAGLIO, 2016, p.53-56).  

Antes de 1992 era registrada uma média de 252 casos de corrupção que 

envolviam 365 indivíduos. Posteriormente, entre 1992 e 1995 esse número cresceu para 

1095 casos e 2085 indivíduos. Além disso a DC que era o maior partido há anos sumiu 

do cenário político e com ele também o PSI e outros partidos que estavam envolvidos 

na coalizão dominante (VANNUCCI, 2016, p.63). 

Todos os partidos que foram afetados pelas investigações estavam de uma 

forma ligados entre si. Mesmo os partidos com maiores divergências entre si se 

protegiam porque todos estavam envolvidos no sistema de corrupção. Um fator que fez 

com que a mãos limpas alcançasse à proporção que teve foi o interesse dos empresários 

em denunciar a corrupção. Primeiro que, com o fim da Guerra Fria, o PCI começou a 

entrar em declínio e os empresários começaram a perder o medo do comunismo destruir 

o sistema vigente. Além disso nesse período o sistema de corrupção não estava mais 

sendo vantajoso para eles. Eles pagavam as propinas para os partidos, mas os partidos 

não tinham mais muitas coisas para oferecer em troca. Portanto seria mais benéfico para 

os empresários que o sistema acabasse ao invés de continuar como estava (NEWELL, 

2000, p.55, 60 e 61). 

Desde os anos 1980 já havia diminuído a satisfação da população com a política 

italiana devido a investigação P2. Muitos partidos como é caso da Democracia Cristã 

já haviam começado a entrar em declínio nessa época e novos movimentos foram 

surgindo de pessoas que não se identificavam mais com nenhum dos partidos da 

primeira república. Não era somente o sistema eleitoral que estava desacreditado, o 

sistema partidário como um todo já estava em decadência e, portanto, já na transição 



para a segunda república começam a surgir novos grupos e novos partidos mesmo antes 

da reforma eleitoral. 

Um exemplo é o Lega Nord que foi fundado em 1991. Este partido é uma junção 

de vários grupos autônomos e os seus membros foram grandes defensores da reforma 

eleitoral. Além disso o partido surgiu como uma forma de luta contra a corrupção e o 

clientelismo (NEWELL, 2000, p.58). O partido começou na verdade como Liga 

Autônoma Lombardia, um pequeno partido da Lombardia, que surgiu em 1982. 

Defendia a independência da Lombardia e uma de suas características marcantes era a 

xenofobia (BULL E GILBERT, 2002, p. 9, 11 e 12). 

Bossi, o criador da Liga Lombardia, veio de uma família de agricultores. No 

final dos anos 1980, à frente do partido, ele estava ganhando grande popularidade no 

norte da Itália graças a seu discurso que convenceu muita gente na época. Seu discurso 

exaltava o Norte por sustentar todo o país e culpava o Sul por viver as custas dele. Dizia 

também que as pequenas empresas do Norte seriam estranguladas pelo mal governo 

dos partidos políticos. Além disso, criticava a elite da classe política corrupta e frisava 

que a Itália precisava de partidos que rompessem com essa velha maneira de fazer 

política. Por último apresentava um discurso xenófobo contra a imigração da Albânia 

e do Maghreb colocando-a como contra a vontade dos italianos (BULL E GILBERT, 

2002, p. 11 e 14).  

É interessante notar que o Liga Lombardia – e futuramente o Lega Nord – é o 

estereótipo perfeito das clivagens que existiam na Itália entre as regiões. Seu discurso 

é altamente regionalista, defensor do Norte e apresenta características marcantes da 

rivalidade existente com outras regiões do país, principalmente a região sul que era 

menos desenvolvida e apresentava uma grande desigualdade social quando comparada 

com a região norte. A partir desse exemplo, é possível confirmar que o sistema 

partidário italiano é uma consequência dessas grandes diferenças de uma região para 

outra do país. 

A Liga Lombardia finalmente tomou a decisão de se juntar aos outros pequenos 

grupos do Norte e formar o Lega Nord, uma confederação dos partidos do Norte, em 

um congresso do partido realizado em 1989. A partir dos anos 1990 ela foi ganhando 

grande visibilidade e o número de votos que o partido recebeu aumentou 

consideravelmente durante os anos. Bull e Gilbert argumentam que mesmo uma 



diferença de 2% do número de votos de uma eleição para outra já chamava a atenção 

dos cientistas políticos e que a Liga Lombardia praticamente triplicou o número de 

votos recebidos, o que gerou uma reviravolta em todos os sentidos. O partido estava 

recebendo votos de várias regiões e não mais só da região norte, até mesmo o Sul que 

era criticado por ele estava dando votos ao partido. Em 1991 ocorreu o primeiro 

congresso do Lega Nord, o congresso de inauguração (BULL E GILBERT, 2002, p. 

20-23). 

Em 1992 começaram a surgir os escândalos de corrupção a partir da 

investigação mãos limpas. No meio de todo esse tumulto ocorreram as eleições 

nacionais de 1992 e o Lega Nord foi o mais beneficiado. Enquanto os outros partidos 

estavam em crise em decorrência dos escândalos, o Lega Nord ganhava cada vez mais 

apoio popular. Na região norte ficou atrás somente da DC, apenas 5% dos votos de 

diferença. No distrito de Milão-Pavia o partido foi o mais votado, passando a DC e o 

PSI (BULL E GILBERT, 2002, p. 26-29).  

Como pode ser visto na tabela abaixo no quadro nacional geral o Lega Nord 

ficou em quarto lugar nas eleições para a Câmara baixa, ficando atrás somente da DC, 

PDS - antigo PCI - e PSI: 

Tabela 5 - A Eleição de 1992 na Itália: Câmara dos Deputados 

Partido Votos Porcentagem N de Cadeiras 

DC 11.638 29,7% 206 

PDS 6.318 16,1% 107 

PSI 5.344 13,6% 92 

Lega Nord 3.395 8,7% 55 

RC 2.201 5,5% 35 

MSI 2.107 5,4% 34 

PRI 1.724 4,1% 27 

PLI 1.122 2,8% 17 



PSDI 1.067 2,7% 16 

Outros 4.328 10,2% 41 

Votos Nulos 3.072 6,8% - 

Fonte: BULL E GILBERT, 2002, p. 28 - Adaptada 

 

O Partido Comunista Italiano se transformou e foi dividido em dois partidos 

diferentes também em 1991: o Partito Democratico della sinistra (PDS) e a 

Refundação Comunista (RC). O Partido Radical foi extinto em 1989 também antes da 

operação mãos limpas. 

Alguns Partidos que não foram extintos antes da tangentopoli, foram extintos 

(ou se transformaram) logo depois em decorrência da imagem que nunca conseguiram 

recuperar após o escândalo ser anunciado. Este é o caso da Democracia Cristã, do 

Partido Socialista Italiano e do Partido Liberal Italiano que sofreram um grande impacto 

com as investigações de corrupção, mesmo assim ainda conseguiram participar da 

elaboração da reforma de 1993 e foram finalmente extintos em 1994 e seus membros 

se dividiram criando novos partidos e migrando para outros. Na próxima sessão 

abordarei a reforma e retomarei as transformações que esses partidos sofreram 

posteriormente. 

 

3. A Reforma 

 

A insatisfação popular mostrou a necessidade de que houvesse uma reforma. Os 

objetivos dessa reforma eram que existisse uma maior agregação, uma maior 

governabilidade e estabilidade parlamentar, uma alternância de governo e uma melhora 

da accountability. 

 Já haviam ocorrido anteriormente tentativas de mudanças no sistema 

eleitoral italiano, mas geralmente eram propostas de mudanças nas quais os partidos 

levavam em conta seus interesses particulares, logo nunca sendo aprovado por causa 



da quantidade de veto players5 (NEWELL, 2000, 90 - 92). Como não era possível uma 

mudança no sistema que passasse foi necessário o uso de referendos: 

Article 75 of the Italian Constitution makes it possible to hold referenda in 

order to decide on the partial or total abolition of laws when such referenda are 

requested by 500 000 electors or five regional councils. Although Article 75 only 

allows for referenda aimed at striking down existing laws (that is, not ones designed 

to consider proposals that have not already been passed by parliament) […] 

(NEWELL, 2000, p. 94). 

Os que defendiam a reforma acreditavam que uma mudança no sistema eleitoral 

levaria a uma mudança no sistema político como um todo. Acreditavam que essa 

reforma extinguiria a classe política que havia dominado o sistema durante toda a 

primeira república e que extinguiria também, assim, a corrupção do país (NEWELL, 

2000, 80). 

Não havia saída para aqueles que iam contra a reforma e queriam manter o 

status quo do sistema. Isso devido a uma pressão popular que surgiu após a 

tangentopoli, ao mesmo tempo em que o enfraquecimento do DC e do PCI, mostrado 

acima, levou a uma inatividade legislativa do governo. Isso abriu espaço para que 

parcelas da sociedade civil ativa lançassem movimentos pró referendistas - uma parte 

dessas parcelas eram aqueles pertencentes a Lega Nord (FABRINNI, 2009, p. 32; 35).  

Em 1991 começaram os referendos referentes a mudança do sistema eleitoral. 

Esse primeiro referendo foi feito com o propósito de saber se a população queria que o 

número de votos preferenciais na lista proporcional fosse menor que aquele que operava 

na época. Essa mudança sofria oposição de grandes partidos como o PSI, mas o 

resultado foi uma aprovação de 95% dos italianos6. O resultado do referendo foi uma 

vitória para o PDS que na tentativa de se afirmar como um partido novo defendeu que 

o referendo fosse realizado (BULL E GILBERT, 2002, p. 26-29). 

O objetivo desse referendo havia sido reduzir a corrupção e as relações de 

clientelismo que geralmente eram ligadas ao voto preferencial – a DC utilizou o voto 

                                                             
5 Veto players é a denominação dada por George Tsebelis para um número de atores políticos individuais 

ou coletivos que devem concordar com uma mudança para que se possa haver efetivamente uma 

mudança política - ou melhor dizendo uma mudança no status quo legislativo (TSEBELIS, 2001, p.12). 
6 Antes de ocorrer esse referendo, já havia ocorrido duas tentativas de mudar o sistema eleitoral, 

implementando o first past the post, mas elas haviam sido bloqueadas pelos partidos (BULL E 
GILBERT, 2002, p. 27, apud GILBERT,1995, p.100). 



preferencial no Sul, como visto, de uma forma combinada com o objetivo de eleger 

uma determinada ordem da lista que beneficiara a associação dos pequenos donos de 

terras e assim, em troca, o partido ganharia votos. Mas a parcela do parlamento que era 

a favor de reformas utilizou este fato para promover mais reformas (KATZ, 2001, p. 

97).  

Em 1993 ocorreu então o referendo que os reformistas buscavam para 

implementar uma mudança para o Senado. Pelo fato de haver o bicameralismo perfeito, 

eles conseguiriam, assim, mudar também a Câmara. Havia certo consenso sobre a 

medida a ser tomada, que era implementar eleições majoritárias para ambas as Câmaras. 

Contudo, debates ocorriam sobre a possibilidade de ser um sistema de dois turnos ou 

um first past the post (KATZ, 1993, p. 2).  

 A escolha pelo tipo first past the post foi feita por um motivo simples. O 

objetivo era levar alternância à política italiana ao reduzir as opções dos votantes aos 

dois mais fortes, diminuindo a quantidade de partidos no parlamento e levando à 

governabilidade de uma maioria parlamentar. Para os reformistas isso levaria a uma 

maior influência da população na composição partidária do governo, assim, levando a 

um governo responsivo, a partir do qual era esperado que diminuísse a corrupção e o 

clientelismo (NEWELL, 2000, 89 – 90).    

Foi então aprovado esse referendo que implementava o novo Sistema Eleitoral, 

mudando a forma como eram o Senado e a Câmara (o primeiro sendo usado somente 

um voto, o segundo com dois) para que 75% fossem eleitos pelo Sistema Majoritário e 

foi mantido 25% das cadeiras pelo Sistema Proporcional para que os partidos pequenos 

conseguissem alguma representação, o que ficava mais fácil com o Sistema 

Proporcional. O DC era um partido que apoiava os 25% proporcionais devido ao fato 

de o Lega Nord ter ficado mais forte que ele no Norte. Já o PDS, apesar de preferir um 

sistema totalmente majoritário, concordou com uma parte proporcional para que não 

prolongasse a discussão (RICCI, 2006, p.765). 

Como pode ser visto na tabela abaixo, existiam algumas diferenças entre a 

maneira que eram elegidos os representantes da Câmara baixa e os do Senado: 



Tabela 6 – Tabela do sistema eleitoral misto italiano: Comparação entre a 

Câmara dos Deputados e o Senado (1994 – 2001) 

 Câmara Senado 

Escolhas do Eleitor   

Número de votos e 

cédulas 

Dois, em cédulas de papel 

separadas 

Um 

Voto Preferencial Não Não 

Restrições partidárias   

Candidaturas múltiplas Não é permitido no SMD, 

até três no voto do PR 

Não Permitido 

Ligação entre 

majoritário e 

componentes do PR 

Compulsória: entre o 

candidato e pelo menos 

uma lista do PR 

Nenhuma, candidatos 

independentes também 

podem concorrer 

Ligações, fórmulas, 

limiares e distritos 

  

Ligação entre os votos Cisão parcial: subtração 

(por cota no caso dos 

candidatos apoiados em 

uma coalisão) dos votos 

(+1) obtidos pelos 

candidatos em segundo 

lugar  em cada SMD 

(equivalente ou trazido 

para esse nível inferior, a 

25%) 

Cisão total, votos dos 

vencedores do SMD 

subtraídos no nível do 

círculo eleitoral 

Quantidade e número de 

assentos designados com 

a respectiva formula 

75% majoritário (475), 

25% PR (215) 

75% majoritário (232), 

25% PR (83) 



Fórmula para o 

componente do PR 

LR-Hare Quota Divisor d’Hondt 

Limiar para o acesso 

para o componente da 

PR 

4% dos votos no nível 

nacional 

Não tem limiar 

Número de círculos 

eleitorais 

26 (+ SMD no Valle 

d’Aosta) 

20, coincidindo com as 

regiões (regiões pequenas 

de Mollse e V. d’Aosta 

somente contendo SMD) 

Fonte: PAPPALARDO E BALDINI, 2008, p. 91 - Adaptada 

 

Em 1993, além do referendo sobre a implementação de um novo modelo para o 

Senado, ainda foram feitas mais oito consultas à população. Essas consultas abordavam 

diversos temas como a descriminalização do uso de drogas e dar mais poder a 

autoridades sanitárias. Uma consulta que vale apena destacar é a que aboliu o 

financiamento público partidário. Todas estas propostas foram aprovadas pela 

população. O uso de referendos foi crescente até 2000, sendo que entre 1997 e 2000 

foram feitas 15 consultas, mas nenhuma delas conseguiu o quórum mínimo para ser 

efetiva (VIEIRA, 2009, p. 23). 

 A queda da participação social direta por meio dos referendos foi muito 

influenciada por Berlusconi e a Forza Italia, partido que é filho dessa reforma. A 

questão a respeito de Berlusconi e o controle que ele exerceu nos referendos serão 

retomados após discorrer sobre os efeitos da Reforma Eleitoral no Sistema Político 

italiano. 

 É interessante fazer um adendo, após falar sobre as propostas para 

mudanças de um sistema proporcional para um sistema misto, levando em conta o que 

ocorrerá com as mulheres. 

Desde os anos 1980 existiam movimentos de mulheres em prol da criação de 

uma representação mais igualitária entre os sexos, mas os partidos políticos italianos 



não eram a favor de uma representação que as incorporasse7. Com a implementação de 

um Sistema quase majoritário, se tornou evidente que dificultaria mais ainda a 

conquista do espaço político por elas, pelo fato de que quanto menos proporcional é o 

sistema, maior é a dificuldade de grupos minoritários conseguirem adentrá-lo 

(GUADAGNINI, 2005, p.131 e 140). 

Houve no final dos anos 1990 um debate sobre uma maior participação e 

representação de diferentes grupos da sociedade. As mulheres obtiveram êxito quando 

se implementou, no início dessa década, um sistema de cotas que funcionava tanto para 

um âmbito local quanto para um âmbito nacional. A partir disso, um número 

significativo de mulheres passou a adentrar a esfera política. Mas essa conquista não 

durou muito tempo porque em 1995 o sistema de cotas no âmbito nacional foi abolido 

e, a partir daí a presença delas nesse espaço começou a cair cada vez mais até que em 

2003 se tornou uma das mais baixas em toda a Europa (GUADAGNINI, 2005, p.131 e 

132). 

As cotas que foram adotadas para a câmara baixa (nível nacional) em 1994 não 

representaram um número significante. Somente 25% das cadeiras eram reservadas 

para as mulheres. É importante deixar claro que essa porcentagem não era tirada do 

total do parlamento e sim dos 25% destinados ao sistema proporcional - isso seria 

somente 6,25% do total, ou em torno de 39 cadeiras em um parlamento de 630 

(BONOMI, BROSIO E TOMMASO, 2006, p.28). Isso nos diz que a parte Majoritária 

do Sistema Político, onde está a dificuldade maior das mulheres em conseguir assentos, 

continuava com o mesmo problema e somente na parte proporcional, que traz mais 

benefícios para as minorias, foi que as mulheres haviam conseguido cadeiras 

reservadas8. 

 

                                                             
7 Vide como a sociedade italiana é conservadora, pois o referendo do divórcio contou com somente 

59,2% de aprovação (GUADAGININI, 2005, p.131). 
8 Em 1995 as cotas foram abolidas por serem tidas como inconstitucionais. Elas foram vistas dessa 

maneira porque a corte alegou que o artigo 3 e o 51 da constituição diziam que o acesso deveria ser igual 

para homens e para mulheres. Portanto, o estabelecimento de cotas para um dos sexos feria esse princípio 

de igualdade (BONOMI, BROSIO E TOMMASO, 2006, p.28). 

 



4. As Consequências para o Sistema Italiano 

 

A reforma política alcançou parcialmente seus objetivos. Há um consenso de 

que houve uma dramática mudança do Sistema Partidário. Primeiramente, ocorreu uma 

mudança no tipo de competição. Passou de multipolar para bipolar - bipolaridade 

fragmentada - aumentando, assim, a competitividade do sistema e ao mesmo tempo 

começa a haver uma busca por coalizações pré-eleitorais (PASQUINO, 2004, p. 5). 

Desaparecem os partidos antissistema, no caso do PCI, devido ao fim da Guerra Fria e, 

no caso do MSI, devido à grande dificuldade de conseguir que seus representantes 

fossem eleitos como eram antes. Desaparece também um único partido de centro, a DC, 

a partir do momento que o sistema tende, agora, a ser centrípeto e não mais centrífugo, 

como era antes, levando ao fim de um pluralismo polarizado (NEWELL, 2000, p. 123 

– 125; PASQUINO, 2004, p. 8). Era esperado que isso levasse a uma maior estabilidade 

e a uma maior governabilidade do Sistema Político como um todo, pois a diminuição 

da distância ideológica levaria a uma maior possibilidade de coligações e/ou coalizões 

(PASQUINO, 2004, p. 7). 

A bipolaridade desse novo sistema não era entre dois partidos como geralmente 

acontece. A bipolaridade do sistema italiano pós reforma era fragmentada, ou seja, era 

uma bipolaridade entre duas coalizões competindo pelo governo. Em cada uma dessas 

coalizões estavam presentes muitos partidos diferentes (PAPPALARDO E BALDINI, 

2008, p. 70). 

 Um objetivo muito importante foi conquistado:  a alternância de governo. A 

maioria parlamentar era de centro direita em uma legislatura e, na próxima havia 

mudado para centro esquerda.  Nas eleições posteriores, houve outra mudança mais 

uma vez para centro direita (NEWELL, 2000, p. 28; BORDIGNON; MONTICINI, 

2011, p. 4). A accountability também foi melhorada, pois ficou mais fácil dos votantes 

verem quem era responsável pelo o que. Ao mesmo tempo, ficou mais fácil dar um voto 

retroativo, a partir do momento que era visto o que tinha sido feito, fazendo, assim, uma 

comparação com as propostas inicias e com as propostas do candidato opositor -

lembrando que agora a disputa foca em somente duas opções na parte majoritária do 

sistema (PASQUINO, 2004, p. 7). 



 Contudo, houve algumas consequências inesperadas que vieram exatamente 

contra o que havia sido planejado. Na verdade, levando em conta a questão da 

fragmentação política, aconteceu uma certa piora. Sete partidos (DC, PLI, PRI, PSDI, 

PSI, PCI, MSI) eram relevantes no contexto italiano entre 1948 – 1993 e a partir dessa 

data esse número passou para catorze. Estes eram o Forza Italia, o Alleanza Nazionale, 

o Lega Nord, o UDC, a Democratici di Sinistra, a Popolari Democratici, o 

Rinnovamento Italiano, o UDEUR, a Socilisti Democratici Italiani, o Verdi, o 

Comunisti Italiani, a Rifondazione Comunista e o MSI- Tricolor flame (PASQUINO, 

2004, p. 6).  

 Na figura abaixo (NEWELL, 2000, p.32) pode ser vista a transformação dos 

partidos políticos desde antes da reforma de 1993 até 1996. As setas indicam as 

migrações de parlamentares dos partidos de uma legislatura para outra e, assim, 

podemos ver com detalhes de quais partidos saíram os parlamentares da primeira 

república para formar os partidos que surgiram após a reforma:  

 



Figura 1 

 

Fonte: NEWELL, 2000, p.32 

 

Apesar de ser muito grande o número de partidos que surgiram depois da 

reforma, falarei aqui dos partidos centrais. É necessário fazer esta apresentação para 

que se possa compreender o papel que eles tiveram no início da segunda república 

italiana, momento este que compreende o período imediatamente após a reforma de 

1993. Dos partidos mais importantes somente o Lega Nord e o Forza Italia podem ser 

considerados partidos novos, ou seja, não surgiram a partir de transformações dos 

antigos partidos do sistema partidário italiano. 



O Lega Nord, como já mostrado, foi um partido que se beneficiou muito das 

investigações de corrupção que afetaram fortemente o sistema partidário e foi um 

grande defensor das reformas. Em resumo estes fatos deram um impulso para que o 

partido conseguisse aumentar seu eleitorado, deixando cada vez mais perto o sonho de 

ser um partido hegemônico.  

O crescimento do Lega Nord foi em partes devido à queda da DC, o partido 

conseguiu articular muitas demandas que a DC não foi capaz de atender durante seus 

anos no governo. A identidade e a força do Lega Nord se baseavam na sua origem de 

protesto e compromisso territorial (HOPKIN, 2004, p. 7 e 9). Um acontecimento que 

os seus dirigentes não esperavam era o nascimento do Forza Italia que foi um partido 

filho da reforma política e que alcançou uma popularidade muito grande. 

O Forza Italia (FI) diferentemente do lega Nord foi um partido que nasceu 

depois da reforma e, portanto, não tem essa característica de protesto. Ele é fundado em 

1994 oficialmente por Silvio Berlusconi, um magnata da mídia na Itália, e representa 

uma substituição do PSI eleitoralmente na medida em que herda a maior parte de seu 

eleitorado. Herda também alguns eleitores da Democracia Cristã. Apesar disso ele 

também se declara um partido novo, sem ligações com o sistema partidário anterior. 

Um fator que se apresenta como um ponto de contradição com essa declaração é a 

proximidade que existia entre Silvio Berlusconi e Bettino Craxi na primeira república, 

apesar de Berlusconi nunca ter se filiado a nenhum partido político (HOPKIN, 2004, p. 

11). 

O PDS  ou  Partito Democratico dela Sinistra – que futuramente seria só DS - 

representa uma grande parte do antigo Partido Comunista Italiano. O PDS havia 

renunciado muito - se não toda – de sua ideologia Comunista e herdou grande parte do 

eleitorado da DC quando esta se fragmenta em vários partidos - a maior parte da 

Democracia Cristã forma o PPI, mas este partido não tem nem perto a mesma força que 

a DC possuía. Esta nova formação que constituiu o PDS pretendia romper com o que 

havia sido o PCI na primeira república e principalmente com o isolamento 

governamental que ele havia sofrido (HOPKIN, 2004, p.4; HOPKIN E IGNAZI, 2007, 

p. 4). 

O PDS, como dito, já em seu início apresentou uma ideologia bem diferente 

daquela do PCI, mas ainda compartilhava de muitos valores do socialismo como ser 



contra privatizações. Porém, no decorrer dos anos foi perdendo esses valores e 

ganhando valores capitalistas. Em 1997, quando estava no governo, já defendia a 

economia de mercado e com o passar dos anos foi perdendo muito mais seus valores 

ao ponto que no início dos anos 2000 defendia o livre mercado. Além disso começou a 

dar muito mais valor ao individualismo em contradição ao coletivismo e luta de classes 

que defendia enquanto ainda era o Partido Comunista Italiano (HOPKIN E IGNAZI, 

2007, p. 14-16). 

Quando o Partido Comunista Italiano deixou de existir, os seus membros não 

fundaram somente o PDS. A Refundazione Comunista foi formada também por uma 

parte da divisão do PCI. A parte que constituiu este partido foi a que permaneceu fiel a 

ideologia comunista. A Alleanza Nazionale era constituída de antigos membros do MSI 

para não dizer que ela era o próprio Movimento Social Italiano que havia somente 

mudado de nome. Dentre os 14 países que possuem representação no parlamento nessa 

época, estes citados acima são os mais importantes do período. 

O Lega Nord teve suas expectativas em relação às eleições nacionais de 1994 

frustradas com o aparecimento do FI no sistema partidário – a expectativa de se tornar 

hegemônico - e, portanto, ele teria que agir de outra maneira. O FI queria fazer um 

acordo de coalizão com o Lega Nord para conseguir apoio no norte e assim eliminar a 

possibilidade de ter um forte concorrente nesta região. Muitos membros do Lega Nord 

eram contra essa coalizão porque o FI e o Berlusconi tinham algumas relações com o 

antigo sistema partidário, mas mesmo assim Bossi achava necessário que a coalizão 

existisse. O que Bossi não esperava era que Berlusconi já havia feito o mesmo acordo 

com a NA em relação ao sul (BULL E GILBERT, 2002, p. 32 e 33). 

 As eleições de 1994 foram uma frustração para o Lega Nord, pois ele achava 

que iria aumentar sua porcentagem de votos. O partido caiu em número de votos em 

relação às eleições de 1992. O Forza Italia foi o que teve melhor desempenho, seguido 

pelo PDS e pela Alleanza Nazionale. Até na região norte do país o PDS e a Alleanza 

Nazionale tiveram um desempenho melhor que o Lega Nord (BULL E GILBERT, 

2002, p. 34). 

A tabela abaixo mostra os resultados de cada partido e de cada coalizão nas 

eleições de 1994: 



Tabela 7 - Eleições Gerais de 1994: Câmara dos Deputados 

Partido/ 

Coalizão 

Cadeiras 

FPTP 

Votos PR (%) Cadeiras PR 

Polo della 

Libertà 

164 -  - 

Polo 

Buongoverno 

137 -  - 

Progressisti 164 -  - 

Patto per 

l’Italia 

4 -  - 

Outras 5 -  - 

Forza Italia - 8.136 21% 30 

PDS - 7.882 20,3% 38 

MSI-AN - 5.214 13,5% 23 

PPI - 4.287 11,1% 29 

Lega Nord - 3.235 8,4% 11 

PRC - 2.344 6% 11 

Pacto Segni - 1.812 4,7% 13 

Lista Pannella - 1.359 3,5% 0 

Verdi - 1.047 2,7% 0 

PSI - 849 2,2% 0 

La Rate - 720 1,9% 0 

Outros - 1.819 4,7% 0 

Fonte: BULL E GILBERT, 2002, p. 34 - Adaptada 



 

Apesar de o Lega Nord não ter se saído tão bem quanto era esperado pelo 

partido, com as cadeiras conseguidas pela coalizão ele havia adquirido uma posição de 

grande força parlamentar. Já no começo do governo o Forza Italia e a AN tomaram 

medidas contra a privatização da mídia, defendida pelo Lega Nord. Com isso o Lega 

começou a se posicionar contra várias pautas do governo e virou uma força de oposição. 

Oito meses depois ele decidiu deixar o governo, quebrando a coalizão em dezembro de 

1994 e nesse momento iniciou uma série de governos provisórios (BULL E GILBERT, 

2002, p. 34-36). 

Nas eleições de 1996 a coalizão que saiu vencedora foi a de centro esquerda. A 

coalizão incluía o PDS, o PPI, o Partido Verde, o Rinnovamento Italiano e outros 

pequenos partidos. A maioria parlamentar conseguida a partir dessa coalizão fez com 

que eles permanecessem no governo durante os cinco anos. O PDS foi o partido que 

conseguiu mais votos sozinho e dentro da coalizão era o maior. O eleitorado desse 

partido mudou muito em relação ao que era o eleitorado do PCI porque o novo partido 

não representava mais a classe trabalhadora como fazia o PCI na primeira república. 

Essa parte do eleitorado preferia votar em partidos menores de esquerda ou no Lega 

Nord no caso de alguns trabalhadores desmobilizados (HOPKIN E IGNAZI, 2007, p. 

5 e 7). 

Uma consequência que também não era esperada foi a ocorrência de um 

decréscimo da força dos partidos que conseguiam maioria parlamentar, dificultando a 

construção de coalizões de governo mais enxutas. Nas eleições de 1987, o DC 

conseguiu 34% dos votos gerais, seguido do PCI com 27%, PSI com 14%, MSI com 

6%, PRI com 4%, PSDI com 2%, PLI com 2% e mais outros sete partidos que 

conseguiram dividir entre si somente 10% dos votos. Já nas eleições de 1996, após a 

reforma que ocorre em 1993, o Forza Italia ficou na primeira posição com 21% dos 

votos, seguido do PDS e a Sinistra Europea com 20% cada. Alleanza Nazionale com 

16%, Lega Nord com 10%, Rifondazione Comunista com 9%, Popolari per Prodi (SVP, 

PRI, UD, PRODI) com 7% CCD e CCU com 6%, lista Dani-RI com 4% , Verde com 

3% e alguns outros cuja soma de votos chegava a 4% dos votos (NEWELL, 2000 p. 

126 -127). Esses valores podem ser vistos nos gráficos abaixo: 

 



 

Figura 2 

 

Fonte: NEWELL, 2000, p.126-7 - Adaptada 

 

Figura 3 

 

Fonte: NEWELL, 2000, p.126-7 - Adaptada 

 

A possibilidade de diminuir os veto players foi então parcialmente frustrada. 

Mesmo conseguindo diminuir a distância ideológica entre os partidos e facilitando, 
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então, uma possibilidade de mudança no status quo, a quantidade destes foi aumentada 

ao mesmo tempo que sua força política. Isso também terá efeito na estabilidade do 

governo. Vendo os números acima é possível perceber que a procura por uma melhora 

da estabilidade do governo também não deu certo. Para conseguir governar era 

necessária uma coalizão com um número grande de componentes, o que levou a uma 

coalização instável e com uma baixa importância do partido mais forte (BORDIGNON 

E MONTICINI, 2011, p. 6). 

Nas eleições de 2001 os partidos de centro-direita voltam ao governo. O DS 

teve seu pior resultado, nacionalmente ficando com somente 16,6% dos votos. Isso se 

deveu a uma frustração de seu eleitorado em relação a algumas políticas adotadas pelo 

partido quando estava no governo na legislatura anterior. O maior eleitorado do partido 

ainda continuava sendo o Red Belt, mas após seu novo posicionamento em questões 

econômicas e em relação a globalização perdeu muito de seu eleitorado (HOPKIN E 

IGNAZI, 2007, p. 6-7). 

O Forza Italia, o Lega Nord e a AN, novamente unidos em uma coalizão, 

venceram as eleições de 2001. Dessa vez, a partir de um acordo, o Forza Italia e o Lega 

Nord não tiveram mais problemas entre si dentro do governo. As discordâncias agora 

eram com a AN e com os outros pequenos partidos da coalizão porque outro 

desentendimento entre o FI e o Lega Nord poderia levar ao fim do governo Berlusconi 

II assim como ocorreu em 1994 com o Berlusconi I (HOPKIN, 2004, p.18-9). 

Nesse segundo governo de Berlusconi e seus aliados, o Lega Nord passava por 

uma grande contradição. Anteriormente ele havia criticado o antigo sistema político, 

mas agora estava em uma posição em que participava de alguns mecanismos 

clientelistas e apoiava Berlusconi em suas causas pessoais dentro do parlamento. O 

Forza Italia, por outro lado, decepcionou muito seu eleitorado, pois havia prometido 

em suas campanhas um desenvolvimento econômico e reformas que não poderia 

cumprir (HOPKIN, 2004, p.19 e 20). 

Em relação aos efeitos da reforma, Scheiner e Tronconi fazem uma reflexão 

sobre o porquê desses efeitos não esperados, e mesmo indesejados, acontecerem. 

Primeiramente, por tratar efeitos de variáveis que demorariam a produzir um resultado 

como algo que seria alcançando em um curto espaço de tempo (SCHEINER E 

TRONCONI, 2011, p. 10). Por exemplo: Segundo a lei de Duverger, sistemas 



majoritários de turno único levariam a um sistema bipartidário. Isso realmente foi o que 

se viu no nível distrital na Itália, contudo eram vários partidos diferentes ganhando 

eleições em vários territórios diferentes, o que não era previsto e fez com que a 

fragmentação italiana continuasse (SCHEINER E TRONCONI, 2011, p. 14). 

Cox mostra que se observado a nível nacional, a lei de Duverger quase não se 

aplica a nenhum país. Quando se percebe a aplicação da lei a nível distrital, apesar de 

existirem vários partidos no país, em um único distrito muitas vezes a competição se 

concentra em dois candidatos ou partidos (COX, 1997, p.28).  Na Itália foi percebido 

esse efeito no nível distrital como observam Scheiner e Tronconi. A cada uma das 

eleições a concorrência tendia cada vez mais para uma competição entre dois partidos 

a nível distrital 

Essa tendência pode ser vista no gráfico abaixo: 

Figura 4 

 

Fonte: SCHEINER E TRONCONI, 2011, p. 29 - Adaptada 

 Em segundo lugar, Scheiner e Tronconi dizem que esses efeitos ocorreram 

devido à própria forma em que a reforma foi feita. Isto é, considerando a habilidade dos 

políticos de prever as consequências ao mesmo tempo em que essa reforma foi feita 

mais baseada em um acordo entre as oposições para que pudesse ser aprovada do que 

com objetivos reformistas reais (SCHEINER E TRONCONI, 2011, p. 14). 
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 Em terceiro lugar está o fato de que só focaram em grandes mudanças eleitorais, 

não levando em conta que ao deixar que os partidos se aliassem de forma que no 

Sistema Majoritário fosse feita uma coalizão e no Proporcional agissem separados.  Isso 

fez com que o Sistema Majoritário se proporcionalizasse, levando também à 

fragmentação, pois os partidos grandes concorriam sozinhos no Sistema Proporcional, 

ganhando muitas cadeiras e se coligavam com os pequenos partidos para conseguirem 

ficar em primeiro no Majoritário, dividindo as cadeiras entre os partidos da coligação. 

(SCHEINER E TRONCONI, 2011, p. 16). 

 Em quarto lugar está também o foco que dão ao Sistema Eleitoral para conduzir 

mudanças. Um exemplo foi a crise do DC e do PCI, que foram divididos em diversos 

partidos, mas isso aconteceu antes da Reforma Eleitoral. Outra questão foi a permissão 

de uma coalizão pré-eleitoral com intenção de formar um bipartidarismo sem forçar a 

haver essas coalizões. O que aconteceu foi que as elites partidárias dos maiores partidos 

não buscavam se unir com partidos menores que abria espaço para eles concorrerem 

em certos distritos, impedindo esse bipartidarismo (SCHEINER E TRONCONI, 2011, 

p. 17). 

Em relação à supervalorização do sistema eleitoral, será discorrido rapidamente 

como a falta de uma regulamentação da mídia acabou por afetar a política italiana. O 

monopólio da mídia por Belusconi teve grande impacto no referendo da reforma 

eleitoral, posteriormente também nos resultados das eleições de 1994 e nos eventos que 

seguiram. 

Esta é uma questão sobre Berlusconi e também sobre seu partido, o Forza Italia. 

Esse partido nasce em 1994, já na nova legislação eleitoral, e seu criador soube usar 

desse novo contexto pelo qual a Itália estava passando para conseguir ganhar a maioria 

parlamentar e se tornar primeiro ministro do país. Ele usou de um argumento 

anticomunista, conseguindo juntar a direita, que estava fragmentada, na aliança para ir 

contra o PDS que estava forte em vários distritos (NEWELL, 2000, p. 106 – 107). 

Berlusconi, contudo, teve a mídia a seu favor para ajudar. Apesar de haver uma 

legislação italiana que proibia o monopólio das redes de televisão nacionais por 

quaisquer entes que não o Estado, a partir de um acordo com Bettino Craxi - líder do 

antigo PSI e primeiro ministro entre 1983 e 1987 - Berlusconi consegue formar seu 

império midiático. Este êxito se deveu ao fato da não introdução de uma lei, aprovada 



pelo parlamento em 1976, até os anos 90. Esta lei que não foi aprovada dava um 

entendimento certo ao termo “nível local”, pois seriam permitidas redes de televisões a 

níveis locais por entes privados e se essa lei passasse Berlusconi teria vários 

concorrentes. Sem a aprovação da lei, Berlusconi seguia sem concorrência. Berlusconi 

criou então seu império midiático a nível nacional e em 1984, enquanto Craxi era 

primeiro ministro, passou um decreto no parlamento que permitia que Berlusconi 

tivesse seu império midiático, mesmo sendo na verdade inconstitucional pelo fato de o 

monopólio ser do Estado. Assim, ele teve o da mídia sozinho durante um grande 

período e exerceu grande influência sobre a opinião pública durante todo esse tempo 

(NEWELL, 2000, p. 107). Mais do que a possibilidade de criticar outros partidos, o 

líder do Forza Italia conseguiu um lugar para que fossem vistas as propostas e agenda 

do seu partido, que agia mais como uma organização de marketing do que como um 

partido político (NEWELL, 2000, p. 42). 

Quando o Forza Italia foi criado em 1994 não se via muita diferença entre ele 

e a fininvest – corporação midiática de Berlusconi. Os interesses dos dois se 

entrelaçavam e, por isso, o partido foi chamado muitas vezes de “partido empresa”. Nas 

eleições as estações de televisão de Berlusconi foram muito utilizadas e muito do 

sucesso eleitoral do Forza Italia deriva disso (HOPKIN, 2004, p. 13). 

Em seu segundo governo em 2001, Berlusconi conseguiu um grande ganho 

pessoal para seu império midiático. Apesar de o Forza Italia estar passando por um 

período ruim se comparado a períodos anteriores devido as promessas não cumpridas, 

no lado pessoal Berlusconi só estava ganhando. Ele conseguiu apoio de vários partidos, 

inclusive o Lega Nord, para a provação de uma lei que garantiria a permanência do 

império midiático dele, mas também poderia aumenta-lo expandindo as áreas de 

atividade (HOPKIN, 2004, p.21-2). 

A influência de Berlusconi vai ainda além do uso da mídia para favorecer seu 

partido. Ele foi um agente da queda da participação da sociedade por meios diretos a 

partir dos referendos. Não somente era o Forza Italia, mas também a Lega Nord, o 

Partito Populare e a Rifundazione Comunista, contra a participação nos referendos. 

Mas Berlusconi era a pessoa que monopolizava os meios de comunicação e ele tinha 

um temor de que os referendos viessem a enfraquecer a formação do seu bloco de centro 

direita,  



 

Orientando a população a não votar, o partido de Berlusconi ganhou poder 

para se estabelecer como o centro político do sistema italiano, não sendo obrigado a 

alterar seu programa nem fundir-se com outro partido em termos que não lhes fossem 

interessantes (VIEIRA, 2009, p. 30). 

 

 Essas indagações mostram como que a política é influenciada muito além das 

leis eleitorais, sendo que mudanças em vários aspectos são necessárias para que seja 

criada uma política mais democrática e menos corrupta. Um exemplo é que logo em 

2005, o sistema eleitoral italiano volta a ser proporcional juntamente com a política de 

cotas para as mulheres, mostrando que, mesmo importantes, as mudanças conquistadas 

entre 1990 – 2000 não foram suficientes. 

 Muitas vezes existe a ideia de que mudando o sistema eleitoral vão ser 

resolvidos todos os problemas do sistema político. Mas diversos outros fatores afetam 

esse sistema. Esses fatores são muitas vezes esquecidos. A ideia de utilizar o sistema 

misto com 75% majoritário para diminuir o número de partidos do sistema partidário 

foi pensada a nível nacional e muitas vezes, como visto, a nível nacional esta lei não 

pode ser utilizada. Ainda mais em uma sociedade como a italiana com grandes 

clivagens sociais e partidos políticos fortes, que são um reflexo dessa sociedade, que 

muitas vezes vão ter mais influência na estrutura e no formato que o sistema político 

vai adquirir que as leis do novo sistema eleitoral. 

Muitos dos partidos da segunda república surgiram antes da reforma ocorrer e 

não o contrário e isso confirma uma certa independência dos partidos em relação às 

outras variáveis. Não quero dizer com isso que eles não sejam influenciados tanto pelo 

sistema eleitoral como por outras variáveis. Mas que eles não são somente um reflexo 

dessas variáveis por causa da força que possuem baseada na força das clivagens que 

existem de uma região para a outra do país.  

Apesar de todos estes acontecimentos mencionados acima, muitos dos objetivos 

que se esperava que fossem alcançados quando os elementos da reforma política de 

1993 foram implementados não podem ser tomados friamente como um fracasso. Isso 

porque o sistema implementado foi alterado novamente já em 2005, o que não deixou 



muito espaço de tempo para que outras conclusões fossem tiradas. Muitas vezes 

medidas que deveriam ser analisadas a longo prazo são tidas como fracassos quando 

analisadas em curto prazo.  

 

5. O Caso Brasileiro 

 

O sistema eleitoral brasileiro é majoritário para presidente, governador, senador 

e prefeito. Por outro lado, é proporcional para os cargos de deputados – federal, estadual 

e distrital -  e vereador. O sistema proporcional opera a partir de uma lista aberta, onde 

se pode votar nos candidatos específicos ou na legenda. O Brasil possui alguns 

problemas no seu Sistema Político que são similares aos italianos analisados acima. 

Problemas estes como a dificuldade de minorias conseguirem espaço na política, o 

grande número de partidos – muito maior no caso brasileiro -, o clientelismo, a 

corrupção, a governabilidade e a accountability. É necessário que sejam vistos alguns 

desses problemas mais profundamente para que a análise do sistema como um todo seja 

adequada. 

 Em primeiro lugar vemos que no país os representantes possuem um 

perfil pré-definido, o qual é marcado por homens brancos e ricos. As minorias políticas 

são vistas, por muitos, como não pertencentes ao espaço político. Por mais que não 

existam mecanismos institucionais que as excluam, elas ainda são prejudicadas por 

condições históricas e convenções que estão entranhadas na sociedade que não veem 

essas pessoas como pertencentes a estes espaços. 

 Os negros e as mulheres são exemplos de minorias que não têm sua 

entrada no espaço político bloqueada por barreiras institucionais, mas que a dificuldade 

de se elegerem é claramente percebida. Em 2014 foram eleitas 51 mulheres enquanto o 

número de homens eleitos foi de 462. No que diz respeito aos negros a porcentagem de 

deputados que conseguiu se eleger em 2014 foi somente 20,08% enquanto os deputados 

brancos ficaram com 79,92% das cadeiras (TSE). 

 No caso dos negros pode ser visto alguns dos problemas que eles 

possuem para se eleger no estudo de Campos e Machado. A receita de campanha, por 



exemplo, é um elemento importante para a eleição de um candidato. É percebido que 

tanto mais alta é a chance de se eleger quanto maior é o gasto na campanha. Os autores 

fazem uma divisão em dez estratos, onde no primeiro estão presentes os menores gastos 

e no décimo os maiores.  Pode ser visto, assim, que o número de não-brancos vai 

diminuindo cada vez que vai se aproximando dos estratos que mais gastam, ou seja, 

cada vez que se aproximam dos estratos onde a chance de se eleger é maior. A 

consequência disso é que os não-brancos têm uma capacidade muito menor de se eleger 

que os brancos porque é justamente nos estratos onde ocorre a competição que eles têm 

maior dificuldade de estarem presentes (CAMPOS e MACHADO, 2015, p.130, 134 e 

135). 

 No caso das mulheres é visto que o tipo de sistema eleitoral mais fácil de se 

eleger é o sistema proporcional – a mesma coisa vale para as outras minorias. O tipo de 

lista adotada no sistema também é importante de ser levada em conta. Normalmente as 

listas fechadas trazem mais facilidades para a eleição de mulheres que as listas abertas. 

Mas é interessante observar que o ordenamento da lista pode ser o elemento de maior 

importância. Para facilitar a eleição das mulheres deveria existir uma lista ordenada 

com alternância entre homens e mulheres. Alguns autores constatam que a lista fechada 

sem um ordenamento não é suficiente para facilitar a eleição de mulheres. Outro 

elemento destacado por alguns autores que é facilitador na eleição de mulheres é a 

magnitude dos distritos. É observado que nos distritos maiores é mais fácil que uma 

mulher seja eleita. Por outro lado, outros atores constatam que não seria simples assim, 

pois a competitividade em um distrito grande poderia ser grande o que dificultaria a 

eleição das mulheres (ARAUJO E ALVES, 2007, p. 538-540). 

 Em alguns casos, entretanto, é observado que essas regras não se aplicam. 

Existem países de lista fechada que possuem menos mulheres eleitas que países que 

possuem lista aberta (ARAUJO E ALVES, 2007, p. 539). Isso nos permite constatar 

que esses elementos podem auxiliar, mas não funcionam como uma regra. Existem 

outras características do sistema que influenciam na presença das mulheres nos cargos 

representativos. 

 No Brasil, por exemplo, a existência de cotas e um sistema proporcional não é 

suficiente para ter um número significativo de mulheres na Câmara dos Deputados. É 

importante dizer que as cotas no sistema brasileiro são para as candidaturas e não para 



as cadeiras do parlamento, o que não garante a representatividade das mulheres e só 

que elas estejam presentes na competição. 

 No Brasil, como visto, opera um sistema de lista aberta e este é um fato que 

segundo a literatura prejudica o sistema brasileiro. Há propostas e debates sobre a 

implementação de um sistema de lista fechada no Brasil, mas existem pontos benéficos 

da lista aberta que são utilizados como contra-argumentos para a mudança de lista. No 

Brasil também se percebe que, diferentemente do que diz a literatura, é mais difícil de 

se eleger uma mulher em distritos grandes quem em distritos pequenos (ARAUJO E 

ALVES, 2007, p. 540-542). 

E segundo lugar, quanto ao elevado número de partidos, uma de suas causas é 

a questão da fidelidade partidária. Não existe nenhuma lei rigorosa no país que prenda 

os políticos a um partido. Segundo Melo, 28,8% dos deputados migram durante o 

mandato. O deputado veria que as chances de realizar seus objetivos seriam mais fáceis 

em outros partidos e por isso ocorreria a mudança. Essa mudança de legenda tem várias 

consequências para o sistema político do país como o aumento do número de partidos, 

a diminuição da representatividade e a diminuição da força dos partidos. Outro 

problema da infidelidade partidária é a conexão do eleitor com o partido que é 

enfraquecida (MELO, 2003, p. 322, 330 e 337). 

Se, como visto, o grande número de partidos já é um problema na Itália com 7 

e depois com 14 partidos, no Brasil o problema se torna muito maior com um 

multipartidarismo composto por 35 partidos. A dimensão territorial brasileira é bem 

maior que a italiana e se na Itália já existem várias clivagens sociais no território, no 

Brasil essas clivagens só aumentam. O Brasil é um país com grandes diferenças 

culturais, sociais e econômicas de uma região para outra. Essas diferenças vão ser 

representadas pelos partidos e em consequência, o número de partidos será muito 

grande. 

O número de clivagens existentes no território brasileiro é conhecido há muitos 

anos. Desde a época em que o país era colônia de Portugal existem movimentos 

separatistas e protestos contra a unidade territorial. Foi abordado anteriormente no caso 

italiano que a grande diversidade de partidos no território está diretamente ligada ás 

diferenças de uma região para outra, assim como a força que cada partido tem em cada 

região também está diretamente ligada a esse fato. 



Em cada estado brasileiro existe um número relevante de partidos e também não 

são os mesmos partidos que são considerados importantes de uma região para outra, ou 

seja, de um estado para o outro existe uma divergência não somente do número de 

partidos efetivos, mas também de quais são. Esse estudo foi feito por Olavo Brasil desde 

1945 no início do período democrático até o período da ditadura militar. 

No período de 1948 até as últimas eleições antes do início da ditadura militar 

muitos partidos tentaram o registro, mas somente 12 conseguiram ser efetivados e em 

1958 mais um – o MTR – completando 13 partidos existentes no período (JUNIOR, 

1983, p. 44). Na tabela abaixo pode ser visto o número efetivo de partidos em cada 

estado nas eleições federais brasileiras de 1950 até 1962: 

 

Tabela 8 – Número Efetivo de Partidos nas Eleições Federais 

Estados 1950 1954 1958 1962 

AM 2,857 2,439 2,631 3,033 

PA 2,174 3,333 3,226 2,702 

MA 2,041 1,786 1,961 1,887 

PI 2,380 1,470 2,000 2,941 

CE 2,500 2,564 2,000 1,639 

RN 2,041 3,125 2,000 2,000 

PB 2,000 2,222 2,703 3.030 

PE 2,500 2,000 1,961 2,380 

AL 2,777 2,083 3,030 2,564 

SE 3,846 2,703 2,439 2,000 

BA 2,703 3,571 3,571 3,030 

MG 3,703 3,333 3,226 3,226 



ES 3,333 2,000 2,778 2,000 

RJ 3,846 4,000 3,333 3,846 

GB 4,545 4,762 3,846 2,857 

SP 5,000 5,000 4,545 4,545 

PR 3,030 4,348 4,000 2,941 

SC 2,564 2,564 1,538 2,564 

RS 3,333 3,571 2,857 2,941 

MT 2,857 2,325 2,439 2,500 

GO 3,226 2,000 2,381 2,500 

Fonte: JUNIOR, 1983, p.132 

 

 No período a maior parte dos votos se concentrava em partidos específicos. O 

PSD, a UDN o PTB e o PSP dividiram entre si 85,8% dos votos no período (JUNIOR, 

1983, p. 133). O total de votos dado a esses partidos específicos e esses números por 

região apresentados na tabela indicam o que foi dito acima. Em cada estado do país 

existia um número diferente de partidos efetivos e esses partidos variavam a depender 

da região. O estado com a sigla GB corresponde ao antigo estado da Guanabara e nele 

ficava o antigo Distrito Federal. 

 Mesmo que existissem treze partidos nesse período somente quatro receberam 

a grande maioria dos votos. Esses quatro partidos, portanto, eram os que mais que mais 

recebiam votos nas regiões do território nacional, podendo ser considerados presentes 

na maior parte das regiões do país. Algumas vezes eles eram acompanhados por outros 

partidos que tinham força somente em uma região específica. 

 Após o período da ditadura militar no Brasil (1964-1984), que foi um período 

de bipartidarismo - somente um dos partidos sempre vencia as eleições, o 

bipartidarismo seria mais uma fachada -, foi implementado o multipartidarismo no país. 

O multipartidarismo foi implementado justamente como uma forma de liberdade em 



relação ao período anterior. Depois de acabada a ditadura houve um período de 

transição para a democracia no qual novos partidos políticos foram criados. 

 Os partidos que surgiram ou eram resultado de cisões do período da ditadura 

militar ou eram partidos novos. O multipartidarismo aconteceu de forma lenta e tímida 

no começo devido a forma que foi feita a transição democrática no país (JUNIOR, 1997, 

p. 302). Devido a essa forma de transição nas eleições de 1982 somente cinco partidos 

concorreram e em 1985 já estavam presentes no sistema partidário vinte e nove partidos 

(CINTRA E AMORIM, 2005, p. 13). 

 Portanto, ao longo dos anos o número de partidos foi crescendo tanto no total 

que havia no país como no número efetivo de partidos que havia em cada estado do 

território nacional. Isso pode ser visto na tabela abaixo que corresponde às eleições de 

1982 até 1994: 

  

Tabela 9 – Distribuição dos Estados Segundo o Número de Partidos Eleitorais 

por Ano 

Estados 1982 1986 1990 1994 

BA 1,90 2,53 6,95 5,75 

CE 1,64 3,11 6,06 3,52 

GO 1,83 2,25 3,84 4,83 

MG 2,10 2,41 8,71 7,27 

RJ 3,80 6,30 5,60 9,40 

RS 2,29 3,20 5,30 5,80 

SC 2,03 3,02 5,13 4,90 

SP 2,96 4,11 7,99 6,70 

Média 2,32 3,37 6,20 6,02 

Fonte: JUNIOR, 1997, p. 305 - Adaptada 



 

 Todas as condições do país favoreciam o estabelecimento de um 

multipartidarismo como o que temos hoje, ou seja, um multipartidarismo com um alto 

índice de fragmentação partidária. Em primeiro lugar o estabelecimento de um sistema 

eleitoral proporcional que, como foi visto por Duverger, favorecia o multipartidarismo. 

Em segundo lugar as clivagens e diferenças de cada região que continuavam tendo 

grande influência sobre o sistema político. 

Em terceiro lugar, percebemos a existência de um clientelismo antigo no país. 

As relações clientelistas existem desde antes de ser implementado um sistema 

democrático no país. As relações clientelistas como visto abem muitas vezes espaço 

para a corrupção. Um dos maiores problemas do país é a corrupção. Faltam meios 

eficientes de haver um controle. Deve ser dado limites maiores a brechas que hoje 

existem no sistema que possibilitam a corrupção. O financiamento, por exemplo, é um 

elemento do sistema político que muitas vezes está ligado aos escândalos de corrupção 

no país. 

Pela maneira que o financiamento privado opera hoje no país, principalmente o 

financiamento empresarial, pode-se perceber que muitas brechas são deixadas para que 

atos corruptos ocorram. Os mecanismos de controle do financiamento privado não são 

totalmente eficazes, o que abre espaço para a existência de financiamentos não 

declarados que têm, sem sombra de dúvida, relação com a corrupção. 

A prestação de contas sobre o financiamento é um fator que no Brasil possui 

um grande avanço em relação a outros países. Várias medidas são tomadas para que o 

financiamento possua a maior transparência possível e, por isso, a maneira como o 

controle do financiamento opera no Brasil é bem mais eficiente que a maneira como 

ele opera em outros lugares (SPECK, 2005, p.150). Apesar disso ainda existem 

financiamentos não declarados que possibilitam a corrupção. 

Esses são apenas alguns dos problemas que existem atualmente no cenário 

político brasileiro. Algumas propostas de reformas foram apresentadas ao longo dos 

anos para tentar resolver estes e alguns outros problemas do país.  

Apesar das questões citadas acima, o problema da corrupção no país é mais 

intrínseco do que se pode perceber somente com esta análise e algumas questões 



precisam ser abordadas e explicadas para que esse sistema possa ser compreendido. O 

problema de corrupção é complexo e muitas vezes ele é abordado a partir de um senso 

comum. 

No texto de Bezerra “corrupção e produção do Estado” ele descreve o papel que 

a empresa pode desempenhar dentro do Estado. Um fator interessante é que ele critica 

como o conceito de corrupção tem sido trabalhado no Brasil pela imprensa, pela 

população e pela sociedade como um todo, de maneira que diferentes coisas são 

encaradas como sendo uma só (BEZERRA, 2017, p.99 e 100). Essa maneira que ela é 

tratada representa esse senso comum. 

É necessário, para entendermos o problema da corrupção no Brasil, que sejam 

vistos aspectos do conceito de corrupção e também questões importantes relacionadas 

à tolerância da corrupção quando abordados os diferentes níveis de corrupção que uma 

sociedade pode apresentar. Esse assunto é discutido em um artigo de Fernando 

Filgueiras denominado “A tolerância à corrupção no Brasil: uma antinomia entre 

normas morais e prática social”. 

O conceito de corrupção é tratado por diferentes vertentes e aqui serão 

mostradas algumas delas. Em primeiro lugar existe a vertente funcionalista que acredita 

que a corrupção pode ajudar ou atrapalhar na modernização, mas que em muitos casos 

ela pode ser benéfica no sentido de acelerar o desenvolvimento. A abordagem de 

vertente econômica, por outro lado, chega à conclusão de que os custos da corrupção 

podem ser maiores que os benefícios. Essa vertente enxerga o Estado como 

naturalmente corrompido. Posteriormente o autor analisa a corrupção por uma 

moralidade política e é importante frisar que essa moralidade é diferente da ética 

(FILGUEIRAS, 2009, p. 394-398). 

É mostrado que a corrupção tem dois lados. Um moral e um prático que muitas 

vezes não coincidem. Isso não quer dizer que ela deve ser tolerada. A partir disso, a 

corrupção é muitas vezes entendida como normal, mas não significa que é benéfica para 

a sociedade. Também são mostrados três níveis de corrupção: A controlada, a tolerada 

e a endêmica. A controlada seria um tipo que não ocorre no mundo real, onde não existe 

contradição entre a moral e prática. A tolerada corresponde ao estágio em que os valores 

morais são um consenso, mas não há uma pratica dele. A endêmica seria uma situação 



em que os valores morais seriam completamente esquecidos e é nesses casos que 

ocorrem revoltas (FILGUEIRAS, 2009, p. 401-404). 

O sistema é interligado de uma maneira muito mais profunda do que 

imaginamos muitas vezes. Mesmo que as pessoas mudem, o sistema continuará. Não 

se trata de uma situação simples como é muitas vezes abordada. 

Agora analisaremos um projeto de lei proposto na Câmara dos Deputados em 

2003 que tem a intenção de sanar algum desses problemas. Este é o PL 2.679/03 

proposto pela comissão de reforma política. Nele pretende-se acabar com as coligações 

eleitorais no sistema proporcional, prevê a existência de federações partidárias, 

pretende implementar o sistema de lista fechada preordenada e o financiamento público 

exclusivo. 

Muitos partidos surgiram posteriormente à ditadura militar e que somente em 

1994 foram adotadas medidas que impediram um pouco que os partidos participassem. 

Mesmo assim o número de partidos no Brasil é considerado muito grande. Com o 

objetivo de diminuir a quantidade de partidos foi proposta uma cláusula de barreira que 

constata que os partidos devem ter pelo menos 5% dos votos sem a computação de 

brancos e nulos (CINTRA E AMORIM, 2005, p. 12 – 14). Apesar de existir essa 

cláusula, as coligações funcionam como atenuantes a ela, pois permite que os partidos 

se unam nas eleições conseguindo ultrapassa-la. 

O fim das coligações no sistema proporcional é proposto porque na visão dos 

proponentes elas seriam somente uma forma de oportunismo para os candidatos e 

partidos que não conseguem alcançar o coeficiente eleitoral. Nessa visão seria 

dificultada a permanência de pequenos partidos no sistema eleitoral que se juntam com 

grandes partidos somente antes das eleições e não teriam o objetivo de continuar unidos 

após a eleição. É importante frisar que o fim das coligações é proposto somente para o 

sistema proporcional, pois no majoritário os partidos continuariam unidos após a vitória 

nas eleições. 

Por outro lado, os partidos poderiam se unir a partir de federações partidárias 

que são propostas no projeto. A partir dessa proposta, segundo os elaboradores, não 

haveria a união apenas oportunista por parte dos partidos. A união seria duradoura após 

a eleição. 



É importante deixar claro que se somente fossem retiradas as coligações sem a 

implementação das federações seria prejudicial para os pequenos partidos. Isso porque 

as coligações são importantes ferramentas de sobrevivência desses partidos no sistema 

eleitoral, apesar de não serem o único fator determinante como será mostrado mais 

adiante. 

Outro elemento proposto pelo projeto de lei em questão seria a lista fechada. 

Uma lista pré-ordenada que seria o voto de legenda em sua forma pura. O objetivo 

dessa proposta seria dar uma maior importância para o partido político já que o voto 

seria dado ao partido e não mais ao candidato isoladamente como ocorre hoje. As listas 

na proposta seriam definidas a partir da votação dos convencionais de cada partido ou 

federação partidária. Cada convencional poderia dar três votos (CINTRA E AMORIM, 

2005, p. 3-4). A lista fechada como visto na literatura que trata sobre o tema seria mais 

benéfica para a eleição de mulheres e podemos dizer que também para a eleição de 

outras minorias. 

No projeto também está presente o argumento de que o sistema existente hoje 

levaria a uma instabilidade institucional. Isto porque o foco no candidato favoreceria as 

migrações partidárias e, portanto, enfraqueceria a posição do partido. O novo sistema a 

ser estabelecido caso o projeto seja implementado visa mudar o foco para o partido e 

assim diminuir esse problema. 

Outro elemento proposto pelo projeto de lei é o financiamento exclusivamente 

público. Isso se justifica pelos seus proponentes acreditarem que a maneira privada de 

financiamento deturparia o sistema a partir do momento que daria mais condições para 

um candidato ser eleito que para outro. É argumentado ainda que o financiamento 

puramente público deveria ser combinado à lista fechada porque não seria comportado 

em um sistema que contasse com a lista aberta. 

Para o financiamento público exclusivo é proposto pelo projeto que a 

distribuição dos recursos será realizada da seguinte forma: 1% é distribuído igualmente 

para todos os partidos registrados, 14% são distribuídos igualmente para todos os 

partidos que possuem uma representação na câmara dos deputados e a maior parte, 

85%, é distribuída de acordo com o número de representantes proporcionalmente ao 

resultado da eleição anterior. 



Os elementos vistos nessa seção são apenas alguns que foram selecionados do 

sistema brasileiro. Na próxima sessão discorreremos sobre essas questões tomando 

como base o caso italiano e a reforma adotada nesse mesmo país em 1993. 

Analisaremos o que aconteceu na Itália e as implicações disso caso as mesmas medidas 

fossem adotadas no Brasil. 

 

6. Reflexões sobre a Reforma Italiana para o Contexto Brasileiro 

  

Vimos na primeira parte do presente trabalho como o sistema político italiano 

se organizava, posteriormente a reforma adotada em 1993 e as consequências positivas 

e negativas que elas trouxeram para o sistema italiano. Abordamos também algumas 

questões importantes do sistema político brasileiro e agora será feita uma análise das 

questões apresentadas na sessão anterior a partir das conclusões obtidas pela análise do 

sistema italiano. 

O contexto italiano pré-reforma e o brasileiro tem algumas similaridades. 

Ambos são caracterizados pela corrupção – não que depois da reforma a corrupção na 

Itália tenha cessado. Também há uma sub-representação das mulheres, busca por maior 

accountability e fragmentação partidária.  

No caso da Itália, com a reforma, houve a mudança de sistema proporcional 

para um sistema misto com três quartos majoritário. Isso fez com que aumentasse a 

competição e melhorasse os meios de accountability ao focar a competição em dois 

partidos ou duas coalizões mais fortes. Mas, ao permitir coalizões no majoritário, 

propiciou a presença de partidos menores e, assim, de opiniões consideradas 

minoritárias no sistema que são opiniões importantes. Apesar disso, o objetivo da 

reforma não era esse e sim diminuir a quantidade de partidos. 

Como visto, alguns objetivos da reforma não foram alcançados. Objetivos estes 

como a diminuição da fragmentação partidária e uma maior estabilidade governamental 

e partidária. Tomando como exemplo as eleições de 1994 em que a coalizão que 

englobava o Forza Italia, o Lega Nord e a Alleanza Nazionale venceu, mas ficou à 

frente do governo somente oito meses devido ao desentendimento entre o FI e o Lega. 



Este fato mostra que a instabilidade era grande devido ao fato de um único partido não 

conseguir maioria. 

Apesar de ter sido estabelecido um sistema eleitoral em que grande parte dele 

era composta pelo sistema majoritário com o objetivo de reduzir o número de partidos 

do sistema, não se pode dizer que esse objetivo não foi alcançado somente pelo fato de 

serem permitidas coalizões no majoritário. Como foi mostrado a Itália possui 

características culturais, sociais e econômicas que contribuem para a existência desse 

grande número de partidos. Devido a esse fato, nos diferentes distritos, diferentes 

partidos são importantes e, portanto, existe um número de partidos efetivos em cada 

um deles. Esse fato pode ser percebido tanto antes como depois de ter ocorrido a 

reforma eleitoral. 

Em relação a isso podemos comparar o caso brasileiro. O Brasil, como visto, 

também possui uma grande clivagem social. Maior inclusive que a italiana, o que abre 

espaço para a existência da diversidade de partidos que temos hoje. Além disso também 

temos em cada estado um número de partidos efetivos que divergem de um estado para 

o outro. Como mostrado, pelo menos até os anos 1990 mesmo dentro dos estados o 

Brasil ainda apresentava um contexto multipartidário, diferentemente da Itália que 

dentro dos distritos no período posterior a reforma se aproximava cada vez mais a uma 

competição entre somente dois partidos. Mas isso provavelmente se deve ao sistema 

proporcional brasileiro em contrapartida ao sistema misto italiano. 

A partir disso podemos analisar e chegar a algumas previsões de como seria se 

o Brasil adotasse o sistema misto como a Itália com o objetivo de diminuir a quantidade 

de partidos do sistema partidário. É verdade que o sistema proporcional é o que mais 

influencia a ocorrência de um multipartidarismo e no extremo oposto o majoritário de 

turno único é o que mais influencia a ocorrência de um bipartidarismo. E se o Brasil 

adotasse um sistema misto para a Câmara dos Deputados em que 75% fossem 

destinados à parte majoritária no lugar do sistema proporcional existente hoje, poder-

se-ia pensar que o sistema começaria a tender ao bipartidarismo até alcança-lo, mas 

outros fatores além desse precisam ser levados em conta. 

É importante que sejam levadas em conta as características brasileiras já 

mencionadas acima. Se na Itália as clivagens já são grandes o suficiente para que o 

número de partidos não seja reduzido, no Brasil, que possui uma dimensão combinada 



a uma diversidade cultural, social e econômica muito grande, seria muito mais difícil 

que isso ocorresse. Além disso, a preferência de cada estado em relação a diferentes 

partidos continuaria existindo e, por isso, mesmo que ocorresse um bipartidarismo a 

nível estadual, continuaria existindo uma grande diversidade de partidos a nível 

nacional. 

O Projeto de lei 2679/03 trata do fim das coligações, mas não como uma forma 

de diminuir o número de partidos que tem no sistema, já que também prevê a existência 

federações partidárias. O problema que ele considera que as coligações têm é que elas 

são usadas de forma oportunista. A implementação de federações partidárias também 

pode ser relacionada ao que foi discutido acima sobre a disputa para o cargo de 

Deputado Federal ser realizada a nível estadual. 

Entrando agora na questão do financiamento partidário, o PL 2679/03 quer 

implementar o financiamento público exclusivo no Brasil por acreditar que o 

financiamento privado deturparia o sistema na medida que dá mais condições para 

quem conseguir o maior montante de financiamento. É interessante perceber que na 

reforma italiana de 1993 foi feito o contrário. O financiamento público foi abolido por 

acreditar que assim diminuiria a corrupção – ou pelo menos foi o argumento utilizado. 

Podemos fazer uma reflexão, entretanto que um partido que muito se beneficiou com 

essa reforma italiana foi o Forza Italia. A partir disso, podemos ver que Berlusconi 

tinha em seu poder uma das maiores empresas do país – tanto que seu partido era 

chamado de partido empresa - e que não seria um problema para ele que a única forma 

de financiamento na Itália fosse a privada. Portanto podemos concluir que foi mais um 

dos meios que ele encontrou para alcançar o poder. 

Voltando para o caso brasileiro e pensando a respeito da proposta do projeto de 

financiamento público exclusivo, realmente seriam trazidos vários benefícios. Mas por 

outro lado o financiamento privado também tem seu lado positivo. A meu ver, na 

situação que vivemos nos dias de hoje – que já é bem diferente da de 2003 quando o 

projeto foi proposto – as campanhas não se sustentariam apenas com o financiamento 

público, mesmo que ele fosse combinado à lista fechada como é argumentado no 

projeto. Um exemplo de benefício que o financiamento privado de pessoa física traz é 

a conexão que as pessoas estabelecem com o partido. Além disso, não acredito que o 



sistema se sustentaria nos dias de hoje sem o financiamento privado proveniente das 

empresas. 

Isso não quer dizer que acho que o financiamento deveria ser somente privado 

como foi feito no caso italiano depois da reforma de 1993. O financiamento público 

traz muitos benefícios para partidos pequenos que não conseguem o mesmo 

financiamento privado que conseguem os grandes. Acredito que o financiamento deve 

continuar sendo misto e que o problema está na fiscalização que é feita e que ela devia 

ser melhorada. Não me aprofundarei muito mais nesse assunto por acreditar que o que 

foi dito seja suficiente para o objetivo deste trabalho. 

Tratando da lista preordenada, ela foca a eleição no partido. Haveria maior 

vínculo partidário e também maior fidelidade ao mesmo tempo que impediria a 

transferência de voto entre candidatos ou até mesmo partidos (AMORIM E CINTRA, 

2005, p. 18 – 19). Contudo, essa proposta não traz melhorias para as minorias políticas 

caso não exista uma especificação do ordenamento, como uma alternância entre 

homens e mulheres. Caso a lista seja feita somente com homens, não seria suficiente 

para melhorar a representatividade feminina ou de qualquer outra minoria. 

Pensando nas mulheres o sistema brasileiro possui a política de cotas para as 

candidaturas. Mas essa política não garante que a representatividade das mulheres seja 

aumentada, pois não é uma reserva de cadeiras para elas. Tanto que nas eleições de 

1995, quando não tinham sido empregadas as cotas ainda, as mulheres eleitas na 

Câmara dos deputados corresponderam a 6,2% e nas eleições de 2006, quando as cotas 

já haviam entrado em vigor, esse percentual subiu muito pouco, sendo as mulheres 8% 

dos eleitos para a Câmara (ARAUJO E ALVES, 2007, p. 541). 

Na reforma que foi realizada na Itália em 1993 também foi adotada uma política 

de cotas para as mulheres. Diferentemente do Brasil, na Itália foram reservadas cadeiras 

no parlamento, um montante correspondente a 25% do sistema proporcional. Apesar 

dessa porcentagem significar numericamente pouco, pois o sistema proporcional 

correspondia a 25% somente do total do sistema eleitoral adotado, essa política 

garantiria a posição de representação das mulheres. Diferentemente do Brasil, portanto, 

seria garantido um espaço de representação para elas. Caso o Brasil adotasse reservas 

para as cadeiras parlamentares, o número de mulheres eleitas seria bem maior que o de 

hoje. 



Falando sobre a accountabilitty como dito, a lista preordenada faz com que o 

foco da eleição seja no partido e, portanto, corroboraria para uma ligação maior entre a 

sociedade e o partido. Essa identificação poderia ser benéfica para a accoutability na 

medida que os partidos poderiam começar a passar uma imagem de maior coerência 

para a população. 

Outra questão que merece ser mencionada é que assim como na reforma 

italiana, o PL em questão não abarca uma reforma midiática (3), e foi visto como 

Berlusconi ao conseguir o monopólio dos meios de comunicação conseguiu se tornar 

primeiro ministro e diminuir a participação popular na política. Os meios de 

comunicação são os responsáveis por apresentar as diversidades de vozes dos 

agrupamentos políticos, disseminando as visões de mundo de diferentes posições no 

espaço social (MIGUEL, 2003, p. 133), o que é impossível que ocorra se houver 

concentração da mídia nas mãos de poucos, assim como é o caso brasileiro. 

 

7. Considerações Finais 

 

 Vimos no presente trabalho que a Itália possuía grandes problemas na chamada 

primeira república italiana. A denominada partidocracia dominava o país, a partir de 

partidos muito fortes, combinada com o clientelismo e a corrupção. A rivalidade entre 

esquerda e direita era muito forte, o que contribuía para que os partidos fizessem uso 

dos diversos meios para evitar que o comunismo ganhasse força no país por meio do 

Partido Comunista Italiano. 

 A partir desse cenário e da força que a igreja católica possuía no país, a DC 

dominava o cenário político partidário. Apesar de ela não conseguir a maioria para 

garantir governabilidade, se aliava aos partidos menores que também eram contra a 

presença dos comunistas no governo. É verdade que em alguns anos a DC se uniu ao 

PCI no poder, mas isso se deveu a uma força grande que eles detinham nesses anos em 

conjunto com o medo da DC de perder o governo para o PCI caso ela tentasse formar 

uma aliança de oposição a eles. 



 Todos esses aspectos nos permitiram ver que o quadro político italiano foi muito 

influenciado pelo quadro externo e mais ainda por suas divisões e rivalidades internas. 

Mesmo com uma tentativa de mudança em 1993 a partir da realização da reforma, não 

foi possível que muitos objetivos fossem alcançados. Isso se deveu a uma 

supervalorização das leis eleitorais, ou seja, uma ideia de que mudando as leis eleitorais 

conseguiria mudar todo o quadro político italiano. O problema dessa visão é que ela 

desconsidera muitos outros fatores como a influência dos aspectos sociais, culturais e 

econômicos do país. 

 Além desses aspectos, como foi mostrado, ela também desconsidera que o 

número de partidos efetivos em um certo distrito pode ser diferente do número ou de 

quais são em outros. Por mais que a Itália estivesse se aproximando de um 

bipartidarismo a nível dos distritos, ela não alcançaria o bipartidarismo a nível nacional 

justamente por ter diferentes partidos que eram considerados importantes em cada 

distrito. Não podemos esquecer que esse fato também se deve à diversidade regional 

italiana. 

 Posteriormente a isso foi visto o caso brasileiro e como ele tem similaridades 

com o italiano. O problema da accountability, da grande quantidade de partidos, da 

baixa representatividade das mulheres no parlamento, da corrupção e da falta de 

regulamentação da mídia. Foi mostrado também que a grande quantidade de partidos 

no Brasil não se deve unicamente a forma como está estabelecido o sistema eleitoral, 

ou seja, não se deve unicamente ao fato de o país possuir o sistema proporcional assim 

como o caso italiano não se devia somente a isso. 

 Chegamos à conclusão, portanto, que uma reforma política não pode ser focada 

somente no sistema eleitoral. Além disso devem ser considerados diferentes aspectos 

que estão presentes na sociedade. Se for realizada uma reforma política no Brasil com 

a ideia de que mudando o sistema eleitoral será possível concertar os vários problemas 

da nossa sociedade, será com certeza uma reforma que não atingirá seus objetivos como 

foi o caso da Itália. 

 Os elementos externos ao sistema eleitoral são fundamentais para entender o 

funcionamento do sistema partidário e do sistema político como um todo. Não se pode 

também culpar alguns elementos do sistema por problemas como a corrupção. Como 

foi visto no caso italiano, no financiamento público pode existir tanta corrupção quanto 



no financiamento privado, o que nos leva a concluir que o problema da corrupção seja 

outro. Uma questão que também não pode ser esquecida é a questão midiática que tem 

grande influência sobre o sistema político como um todo. 

 É importante analisar o porquê das consequências inesperadas na 

reforma política italiana para mostrar que a brasileira também pode sofrer de efeitos 

similares e dessa forma tentar minimizá-los. Isso é fundamental para que não ocorra o 

mesmo que ocorreu com a Itália, onde um pouco mais de uma década depois da reforma 

política de 1993 foi feita outra reforma para desconstruir o que foi mudado.  
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