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RESUMO 
 

A democracia representativa, apesar das inúmeras críticas que sofre, ainda é o 

regime de governo mais apropriado às sociedades ocidentais atuais, que são complexas e 

muito populosas, o que inviabiliza a participação popular direta em todos os assuntos 

políticos, muitos dos quais são totalmente desconhecidos pelos cidadãos. Em seus 

primórdios, a representação foi exercida de forma análoga à empregada no direito privado, 

estabelecendo uma relação de delegação entre representados e representantes, de modo que 

estes deviam obedecer estritamente as instruções passadas por aqueles, podendo a 

desobediência levar à perda do mandato e à responsabilização, quando não fosse possível a 

reversão do ato discordante da instrução. Após a Idade Média, constatou-se que o mandato 

imperativo praticado até então não era adequado, pois limitava e, por vezes, impossibilitava 

o exercício da função política representativa, vez que não era possível aos representantes 

consultarem os representados toda vez que surgia uma questão nova. A partir de então, 

consolidou-se o mandato livre como a regra da representação política. Por meio dele, o eleito 

não representava apenas os seus eleitores, mas toda a nação, podendo agir livremente, 

conforme sua consciência, para buscar a promoção do interesse e do bem comum. Mas a 

representação política, embora indispensável, também traz em si questões que naturalmente 

desvalorizam seu exercício. Trata-se da distância existente entre representantes e 

representados e decorrente da complexidade e desconhecimento dos assuntos políticos pelos 

cidadãos, da própria distância física mantida entre eles, da perda de identidade entre os dois 

lados e do amplo desinteresse da população por política, o que provoca seu reduzido 

envolvimento com as decisões políticas que a abarcam. A perda da identidade decorre, no 

Brasil, da falta de confiança dos eleitores nas instituições políticas e governamentais e nos 

eleitos, cujas condutas, muitas vezes, são maculadas por fraudes, corrupção e atendimento 

de interesses particulares, em detrimento do interesse público. A falta de correspondência 

aos anseios populares torna o governo cada vez menos responsivo e a democracia perde 

qualidade. Assim, se não se trabalhar para reduzir esta distância e aumentar a interação entre 

os dois lados, o processo representativo poderá restar comprometido, chegando ao ponto da 

população questionar o cabimento e a necessidade de mantê-lo. Por isso, o esforço pela 

retomada da confiança popular nos Poderes constituídos, nas instituições públicas e nos 

políticos é medida necessária e que já vem sendo buscada por meio de alterações legislativas 

que tornem o sistema eleitoral e a prática política mais controlada e adequada. Mas, além 

disto, a população também precisa envolver-se mais nos assuntos políticos, passando a 

conhece-los e a participar das decisões políticas, pois somente com a maior participação da 

sociedade durante o mandato, vez que a aprovação eleitoral (accountability vertical) é 

insuficiente, a relação entre representantes e representados se tornará mais efetiva e atingirá 

seu objetivo de promoção dos interesses comuns. O povo detém um poder de fiscalização e 

uma obrigação de retorno aos seus eleitos, do qual não pode dispor, sob pena de 

comprometer a qualidade da representação e da democracia. 

 

 

Palavras-chave: Representação política, mandato representativo livre, confiança, 

representatividade, participação popular 
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ABSTRACT 
 

Representative democracy, despite its numerous critics, is still the most 

appropriate form of government for current western societies, complex and highly populous, 

which hinder direct popular participation in all political affairs, many of which are 

completely unknown to citizens. In its beginnings, representation was practiced in a similar 

manner as it was in private law, establishing a relationship of delegation between represented 

and representation, in such a way that the latter should strictly obey instructions of the first, 

otherwise, its infringement would lead to the loss of mandate and accountability, in case it 

was not possible to reverse the instructions’ discordant act. After the Middle Ages, it was 

found that the imperative mandate practiced until then was not appropriate, for it limited, 

and sometimes, prevented the practice of representative political function, as it was not 

possible for the representation to consult with represented ones each time a new issue 

surfaced. From then on, free mandate was consolidated as the rule of political representation. 

Through it, the elected did not represent its voters only, but the entire nation, being able to 

act freely, in accordance with his/her own conscience, seeking the promotion of common 

good and common interests. But political representation, though essential, carries its own 

issues, which naturally devalue its practice. The existing distance between representation 

and represented, stemming from the complexity and unfamiliarity with political matters by 

citizens, the very physical distance among them, loss of identity on both sides, and broad 

disinterest on politics by the population cause an abridged involvement in the political 

decisions it encompasses. The loss of identity in Brazil arises from the lack of confidence of 

voters in political and government institutions and its elected ones, whose conducts, in many 

occasions, are sullied by fraud, corruption and the fulfillment of personal interests rather 

than public. The dissatisfaction of public expectations makes the government ever less 

responsive, and the quality of democracy decreases. Thus, unless work is done in order to 

reduce this distance and to increase the interaction between both sides, the representative 

process may be compromised, to the point of having the population question the need of its 

maintenance. Therefore, the effort to regain popular confidence in the Constituted Powers, 

public institutions and politicians is the necessary measure to be taken, and which is being 

sought by legislative alterations that make the electoral system and political practice more 

appropriate and controlled. Moreover, it is necessary that the population gets more involved 

in political affairs, get to know them and take part in political decisions. It is only with a 

greater participation of society during a mandate - as voter approval (vertical accountability) 

is insufficient - that the relationship between representation and represented will become 

more effective and able to attain its goal of promoting public interests. The people hold a 

power of supervision and an obligation of feedback to its elected ones, which it cannot 

dispose of, under penalty of compromising the quality of representation and democracy. 

 

 

Key-words: Political representation, free representative mandate, confidence, 

Representativity, popular participation. 
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RIASSUNTO 
 

La democrazia rappresentativa, nonostante le numerose critiche che subisce, è 

ancora la forma di governo più adatta alle società occidentali odierne, la cui complessità e 

popolosità rende impossibile la partecipazione popolare diretta in tutte questioni politiche, 

molte delle quali sono completamente sconosciute dai cittadini. Agli inizi, la 

rappresentazione era svolta in modo analogo a quella usata nel diritto privato, stabilendo un 

rapporto di delegazione tra rappresentati e rappresentanti; i rappresentanti dovevano 

strettamente obbedire alle istruzioni passate dai rappresentati, e la disobbedienza poteva 

portare alla perdita del mandato e alla imputazione, qualora fosse possibile l’annullamento 

dell’atto in dissenso dalle instruzioni. Dopo il Medioevo, si è constatato che il le regole del 

mandato fino ad allora praticate non erano adatte, perché limitavano e a volte 

impossibilitavano l’esercizio della funzione politica rappresentativa, e anche perché non era 

possibile ai rappresentanti consultare i rappresentati ogni volta che sorgeva una nuova 

questione. Da allora, si è consolidato il libero mandato come la regola della rappresentanza 

politica. Per mezzo di questo mandato, l’eletto non rappresentava solo i suoi elettori, ma 

tutta la nazione, potendo agire liberamente, in accordo con la sua coscienza  per la 

promozione dell’interesse e del bene comune. Però la rappresentanza politica, sebbene 

essenziale, porta anche in sé questioni che naturalmente rendono difficile il suo esercizio. 

Trattasi della distanza tra i rappresentanti e i rappresentati, che  consegue alla complessità e 

ignoranza dei temi politici da parte dei cittadini, della distanza fisica tra di loro, della perdita 

d’identità tra i due lati e dell’ampio disinteresse della popolazione per la politica, cosa che 

provoca il loro ridotto coinvolgimento con le decisioni politiche che li riguardano. La perdita 

d’identità viene, in Brasile, dalla mancanza di fiducia degli elettori nelle istituizioni politiche 

e governative e negli eletti, la cui condotta, molte volte è offuscata da frodi, corruzione e 

prevaricazione di interessi privati a danno dell’interesse pubblico. La mancanza di relazione 

coi desideri popolari rende il governo progressivamente meno sensibile e la democrazia 

perde la qualità. Così, se non si lavora per ridurre questa distanza e solidificare l’interazione 

tra i due lati, il processo rappresentativo potrebbe essere compromesso, arrivando al punto 

da mettere in discussione per la popolazione il senso e la necessità di mantenerlo. Perciò, lo 

sforzo dalla ripresa della fiducia popolare nei Poteri costituiti, nelle istituizioni pubbliche e 

nei politici è la misura necessaria e che viene ricercata per mezzo di modifiche legislative 

che rendano il sistema elettorale e la pratica politica più controllati e adatti. Ma, oltre a 

questo, la popolazione deve anche avere un maggiore coinvolgimento negli argomenti 

politici,  aumentando la loro conoscenza e partecipazione alle decisione politiche, perché 

soltanto con una partecipazione maggiore della società durante il mandato, siccome 

l’approvazione elettorale (accountability verticale) è insufficiente, il rapporto tra i 

rappresentanti e i rappresentati diventerà più solido e raggiungerà l’obbiettivo della 

promozione degli interessi comuni. Il popolo detiene un potere di controllo e il diritto che i 

loro eletti soddisfino le aspettative, di questo potere non può disporre, sotto la pena di 

compromettere la qualità della rappresentazione e della democrazia. 

 

Parole-Chiave: Rappresentazione politica, mandato rappresentativo libero, fiducia, 

rappresentatività, partecipazione popolare 
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INTRODUÇÃO 

 

A democracia já sofreu e ainda hoje sofre inúmeras críticas, restrições e 

sugestões de melhoria. Segundo alguns pensadores clássicos, como Rousseau, ela tinha uma 

tendência fatal à corrupção e, por isso, ao mau exercício. Esta opinião, seja ela um presságio 

ou a demonstração de uma capacidade acurada de análise política, acabou se confirmando 

com o tempo. 

Apesar de todas as ressalvas, a democracia ainda se mostra como o mais 

adequado regime de governo para as variadas sociedades ocidentais atuais, motivo pelo qual 

é o mais adotado em termos quantitativos, apesar das variações qualitativas. Mas a 

democracia direta, originalmente praticada nos seus primórdios, já não se mostra possível 

há muitos séculos, tanto em virtude da complexidade das sociedades e dos assuntos políticos, 

como das grandes populações dos Estados atuais, não sendo viável a consulta a todos os 

cidadãos sobre todas as decisões políticas a serem tomadas. 

Em função disto, o formato democrático que se mostrou possível, e que se 

mantém até hoje, foi o da representação, por meio do qual o corpo popular elege 

representantes para cuidarem, em seu nome, dos assuntos políticos, tanto relativos ao Poder 

Executivo, como ao Legislativo, embora este último seja o poder representativo por natureza. 

Desta forma, a representação política consolidou-se como elemento componente da 

democracia moderna, sendo por vezes, empregado de forma sinônima. 

Aceita a representação como inevitável, foi necessário definir a natureza e os 

limites desta. Quando de seu início, o mandato representativo era imperativo, com 

características de delegação, semelhante ao mandato do direito privado, em que o 

representado dá orientações estritas ao representante, o qual fica vinculado a elas, podendo 

ser punido pelo descumprimento, com a perda do mandato e a responsabilização pelos 

prejuízos, se não for possível reverter seu ato. Esta modalidade vigorou até a Idade Média, 

após a qual constatou-se que a orientação pormenorizada da atuação dos representantes era 

inapropriada ao exercício da função, tornando a representação ineficiente e de fato 

impossibilitando o exercício em determinados momentos, visto que não era possível aos 

representantes consultar os representados sempre que precisassem deliberar sobre questão 

nova. 

Diante disto, a representação ganhou nova delineação, passando o mandato a ser 

livre e autorizando-se o representante a agir conforme sua consciência, para melhor resolver 
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as questões a ele postas, de forma a atender os melhores interesses da nação, pois, neste 

formato, ele não mais tinha vínculo de obediência a seus eleitores, devendo representar a 

todos, inclusive a quem não o havia eleito. 

Mas a representação política por mandato livre traz em si a característica de 

promover uma distância natural entre representantes e representados, gerada pela 

complexidade e desconhecimento dos assuntos políticos pelos cidadãos e pela própria 

distância física mantida entre eles, a qual, se não for trabalhada para ser reduzida e aumentar 

a interação entre os dois lados, arruína por completo o processo representativo. O aumento 

da distância entre eleitores e eleitos advém da perda de identidade entre eles e provoca um 

descrédito destes e uma desilusão daqueles, que se desinteressam cada vez mais pela política 

e passam a questionar, até mesmo, o cabimento e a necessidade da própria representação. 

Atualmente no Brasil, as condutas dos eleitos quase sempre desapontam os 

eleitores, pois se pautam em negociatas, fraudes, troca de favores e corrupção, tudo em prol 

do atendimento de interesses escusos e particulares, resultando na negligência e prejuízo do 

bem comum e do interesse público. Os escândalos, investigações e processos judiciais 

tornaram-se rotina no meio político, sobretudo nos últimos 10 anos, o que, apesar de toda a 

decepção causada nos cidadãos, paradoxalmente também trouxe a boa impressão do início 

da perseguição à impunidade. A população foi tomada por uma sensação de que, ao menos 

aparentemente, algo estava mudando. 

Mesmo assim, a identidade entre eleitores e eleitos ainda está longe de poder ser 

classificada como satisfatória. A maior parte da população não confia nas pessoas, no 

governo, na justiça e nos partidos políticos. A maioria também acredita que os políticos 

eleitos poderiam, sem qualquer prejuízo, ser substituídos por técnicos especializados e mais 

habilidosos no trato dos assuntos públicos, demonstrando que confiariam e aprovariam mais 

seu trabalho do que o atual serviço dos representantes eleitos. 

É perceptível como os representantes não atendem às expectativas de seus 

representados, fazendo um governo pouco responsivo, que não responde aos anseios 

populares e por isso, não constrói o vínculo de identidade e satisfação esperado, muitas vezes 

atuando como se devesse servir apenas a poucos ou aos membros do corpo político. 

Mas a perda de identidade na relação da representação não se deve apenas às 

más condutas dos eleitos. É gerada, também, pelo desinteresse e pela desinformação dos 

eleitores, cuja maior parte retira da mídia e, principalmente, da televisão, parte substancial 

das informações sobre políticos e políticas, o que se mostra preocupante, haja vista o 
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descompromisso da mídia com a neutralidade e, em se tratando de alguns veículos de 

comunicação, até mesmo com a veracidade dos fatos. 

Diante disto, os questionamentos sobre o cabimento do retorno das instruções ao 

mandato eletivo ou de outros instrumentos semelhantes e também relativos à democracia 

direta surgem como uma alternativa para o resgate da identidade entre eleitores e eleitos. Ao 

lado disto, também se cogitam o aumento da educação e orientação política da população, 

para que se incentive a sua maior participação no controle do exercício das funções 

representativas durante o mandato, diante da insuficiência da manifestação eleitoral 

(accountability vertical) como única forma de fiscalização e retorno dos eleitores aos eleitos. 

E, ainda, no tocante a reformas legislativas e estruturais, se propõem, como pontos 

principais, a imposição de maiores limitações ao exercício da função política e à atuação dos 

partidos políticos, a criação de restrições às eleições, no tocante a propagandas e 

financiamento de campanhas, e a alteração dos sistemas eleitorais adotados atualmente. 

Frente à notória crise de representatividade, que já vinha se mostrando há 

décadas e que foi potencializada pela recente crise política que ganhou corpo no país e 

chegou ao ápice nos últimos dois anos, algumas propostas foram aprovadas e, apesar de 

ainda não aplicadas, em função das regras de vigência e aplicação das normas eleitorais, 

guardam a expectativa de melhoras tanto no processo eleitoral, como no desempenho das 

atividades políticas, quanto no aumento da representatividade. 

Em meio a todo este cenário, de muitas incertezas, propostas, adaptações e 

mudanças, é que o presente trabalho propõe o estudo da representação política no Brasil, 

iniciando pelo resgate histórico de suas origens, perpassando pela evolução do sistema até o 

formato praticado na atualidade, abordando as propostas e também as efetivas alterações 

promovidas na legislação eleitoral e política nos últimos três anos, avaliando as percepções 

e comportamentos de eleitores em relação à política e as possibilidades apontadas pela teoria 

política como alternativas à compreensão e melhoria do processo representativo. 

O estudo torna-se importante porque as discussões despertaram o interesse 

popular para uma maior compreensão e participação das decisões políticas, além de gerar 

cobranças dos cidadãos por comportamentos mais adequados dos políticos. Ademais, os 

acontecimentos conduziram ao clamor pela concretização de reformas, que ainda são 

incipientes, mas dão a nítida impressão de que não será possível retomar algumas práticas 

mal vistas e vivenciadas em períodos anteriores. O momento é determinante e anuncia 

alterações impactantes no sistema e na forma de fazer política, justificando o estudo do tema. 

As reformas são ainda recentes e não puderam ser colocadas em prática, para se averiguar 
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sua efetividade e os ganhos efetivamente conquistados, mas anunciam situações que 

impactam a representação política e merecem ser avaliadas. 

O objetivo é não apenas compreender a representação política no Brasil 

atualmente, como também a validade de sua manutenção como está ou a necessidade de sua 

reformulação, retomando-se o mandato imperativo ou aplicando-se alternativas e reformas 

que a fortaleçam e resgatem a representatividade dos políticos eleitos frente aos anseios e 

aos novos propósitos e pressões de seus eleitores. A avaliação das reformas e da sua 

capacidade de melhora do processo representativo também é escopo deste trabalho. 

Para alcançar os objetivos definidos, foi utilizado, precipuamente, o método 

indutivo de abordagem, partindo-se da análise de dados e constatações particulares para 

planos cada vez mais abrangentes, por meio de uma conexão ascendente, até se chegar às 

leis e teorias gerais aplicáveis ao cenário atual da representação política no Brasil, inclusive 

de suas perspectivas e possibilidades. 

Analisando-se dados isolados sobre a confiança popular nas instituições e nos 

representantes políticos, bem como sobre a corrupção e seus efeitos, além das alterações 

legislativas propostas e realizadas, induziram-se conclusões sobre a efetividade das reformas 

e o impacto no aumento ou não da representatividade e da qualidade da democracia. 

Analisando-se as situações vivenciadas acerca da representação e os efeitos de uma alteração 

em seu formato, induziram-se conclusões a respeito da viabilidade ou não da adoção de 

novas configurações do processo representativo, como o mandato imperativo e outros 

instrumentos relacionados a ele, dentre outras análises realizadas. 

Mas os dados e informações analisados não foram produzidos nesta pesquisa, 

não sendo, portanto, primários, e sim secundários, obtidos em outros trabalhos e pesquisas 

já realizadas sobre o tema ou sobre assuntos relacionados. A obtenção dos mesmos deu-se 

por meio da técnica de documentação indireta, caracterizada pela pesquisa documental e 

bibliográfica, conforme definido por Marconi e Lakatos (2009, p. 110). 

No que respeita à dogmática jurídica, assim definida por Robert Alexy (2008, p. 

33-36), o presente trabalho é dogmático, na dimensão analítica, ao estudar a definição e 

analisar a representação política por meio do mandato eletivo, sua configuração atual, as 

possibilidades de controle e participação dos eleitores, além da confiança destes, da distância 

estabelecida entre representantes e representados e os reflexos na representatividade e na 

qualidade da democracia. Na dimensão empírica, ao constatar se é aceitável e válido, à luz 

do Direito Brasileiro, a adoção de mudanças no processo representativo e se as reformas já 

realizadas são efetivas, sobretudo, para ampliar a confiança popular, diminuindo a distância 
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entre representantes e representados, reduzir a corrupção daqueles e melhorar a 

representatividade e a qualidade da democracia brasileira. Finalmente, na dimensão 

normativa, ao identificar as instituições do cenário político brasileiro atual, seus 

comportamentos e relacionamentos, criticando ou justificando o modelo, não apenas com 

base no direito positivo válido, mas também em novos parâmetros sociais e políticos, 

levando à crítica e provocando a releitura da práxis jurídica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A representação política, nos moldes do mandato eleitoral livre e vinculada aos 

partidos políticos, tidos como os verdadeiros órgãos aglutinadores de pessoas e opiniões, 

surgiu como fórmula ideal ao exercício democrático, face ao progressivo crescimento dos 

Estados, tanto em termos territoriais, quanto populacionais. Em função deste crescimento, 

as sociedades, que foram sofrendo cada vez mais influência do poder econômico, tornaram-

se também mais complexas, o que veio a fortalecer o instrumento da representação por 

mandato livre e estruturada sobre os partidos políticos como a melhor opção para seu 

governo. 

Assim, embora o povo não se governasse direta e efetivamente, validava a 

escolha de seus representantes e governantes, admitindo a necessidade de submissão às suas 

decisões, que deveriam ser tomadas em prol da concretização dos melhores interesses de 

todos, já que os eleitos não representavam apenas seus eleitores, mas toda a nação. 

Considerando que esta fórmula era, senão a única, a melhor maneira de se 

estabelecer a direção política do Estado, foi amplamente disseminada entre as democracias, 

que a aplicam, com relativas variáveis em seu funcionamento, até hoje. 

Mas é verdade que a maior adequação da representação política ao exercício da 

democracia, chegando mesmo a ser usada como sinônimo de democracia moderna, vez que 

usualmente contraposta à democracia antiga e direta, não significa a inexistência de 

problemas e desvios. 

A representação carrega em si as noções de hierarquia e distanciamento entre 

eleitores e eleitos, as quais estão intrínsecas a ela desde a consolidação do Estado liberal. O 

processo representativo provoca o natural distanciamento entre os dois lados envolvidos, 

haja vista a quantidade e complexidade dos assuntos tratados na esfera política e, em sua 

maioria, totalmente desconhecidos da grande massa. A capacidade para lidar com tais 

assuntos e o simples envolvimento com eles em função de circular no meio onde são 

discutidos elitiza os representantes, que, ademais, mantém verdadeira distância física de seus 

representados, posto estabelecerem-se nas sedes dos governos e parlamentos. 

Mas esta distância, que já é natural, pode ser ampliada ou não, a depender da 

forma pela qual se conduz o processo representativo. Em regra, este tem sido caracterizado 

por afastamentos cada vez mais contínuos e intensos, provocando colapsos na relação, que 



190 

 

passa, então, a ser questionada quanto a sua necessidade, viabilidade e condições de melhoria 

ou extinção. 

A principal razão para a potencialização do afastamento entre representantes e 

representados reside na perda de identidade entre eles, o que acaba refletindo na perda de 

identidade e interesse dos cidadãos pela própria política. Além de se tratar de uma questão 

cultural, o desinteresse pela política é também gerado pela não correspondência das 

expectativas geradas em torno do representante, por parte do representado. 

No Brasil, em especial, os políticos são habilidosos em manter uma imagem 

desgastada, associada a fraudes, negociatas, trocas de favores, corrupção e trabalho em prol 

de interesses escusos e particulares, em detrimento do interesse e bem público. Não é que 

não trabalhem em defesa dos anseios de seus eleitores especificamente, é que quase nunca 

trabalham por outros interesses que não os seus próprios ou os de quem os favoreça, 

financeiramente ou com a concessão de outras facilidades, agrados e tratamentos 

diferenciados. 

Diante disto, a figura do político eleito é sempre associada a princípios e valores 

que a maior parte da população despreza e, por isso, busca intencionalmente não se 

identificar. Como se não bastasse ser rotulada como “chata”, talvez em função da variedade 

e complexidade de assuntos ou em função dos longos debates e argumentações que impõe 

em seu exercício, a política, cuja imagem é totalmente vinculada à péssima percepção que 

se tem dos políticos, acaba também julgada como suja, impraticável e de afastamento 

desejável. 

Por isso, os índices de desconfiança dos brasileiros em relação aos partidos 

políticos, ao governo, à justiça e ao Congresso, são extremamente elevados no Brasil, 

ultrapassando, quanto aos primeiros, os 80% dos entrevistados em pesquisas quantitativas 

realizadas em 2014. Muitos destes entrevistados pensam, inclusive, que seria mais 

interessante e não geraria qualquer prejuízo se os políticos eleitos fossem substituídos por 

técnicos capacitados nas áreas de atuação, por exemplo na área de cada Ministério, 

demonstrando, além da falta de confiança, uma profunda descrença na habilidade técnica 

dos políticos. 

Em face disto, a forma de se representar começou a demandar novos esforços e 

reformulações. Especificamente no Brasil, uma recente crise política que foi se 

potencializando cada vez mais, sobretudo ao longo dos últimos três anos, com a ocorrência 

de um impeachment presidencial e a conclusão de inúmeras investigações e processos 
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judiciais, que levaram à condenação e prisão de políticos e aliados envolvidos em atos de 

corrupção, acelerou ainda mais o processo. 

As mudanças formais concentraram-se substancialmente em propostas 

legislativas de alteração dos regramentos das eleições e dos partidos políticos. Estas 

propostas foram aprovadas em dois momentos, em fins de 2015 e fins de 2017, no limite 

exato de tempo necessário para autorizar a sua aplicação nos pleitos eleitorais seguintes, em 

função da anualidade prevista constitucionalmente (proibição de aplicação de normas 

eleitorais aprovadas com menos de um ano de antecedência das eleições – art. 16 CR/1988). 

As alterações mais importantes, e que também foram mais festejadas por 

especialistas e populares, foram as relativas à exigência de votação mínima para os 

candidatos a cargos eleitos pelo sistema proporcional, os quais, antes da reforma, podiam ser 

“arrastados” por companheiros de coligação mais bem votados, qualquer que fosse a 

quantidade de votos obtida por eles nas urnas, e agora precisam ter atingido, pelo menos, 

votação equivalente a 10% do quociente eleitoral para conseguirem se beneficiar (2015); à 

proibição de financiamento de campanha por pessoas jurídicas privadas, autorizando-se a 

contribuição apenas de pessoas físicas e até o limite de 10% de sua renda declarada no ano 

anterior à eleição (2015); à proibição de composição de coligações para a concorrência a 

cargos proporcionais, devendo os partidos participarem sozinhos das eleições e podendo 

atuar em conjunto apenas após a eleição, dentro das Casas Legislativas, como bancadas e 

blocos de atuação e apoio (2017); à limitação de gastos de campanha em patamares bem 

inferiores aos que vinham sendo praticados nas últimas eleições e que sempre vinham 

superando, ano a ano, o teto alcançado no último pleito (2017); à imposição de cláusula de 

barreiras aos partidos para acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda em rádio e 

televisão (2017). 

Foram feitas várias outras mudanças, como a redução da duração da campanha 

política e a alteração dos prazos para a realização das Convenções dos partidos e para o 

registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral, mas não impactaram tanto no exercício da 

função política e, logo, na tentativa de resgate da imagem e do valor da representação política 

como as anteriormente descritas. 

Todas as alterações substanciais acima referidas, embora não garantam a 

melhoria do desempenho da função pública eletiva, nem a imediata aproximação de 

representantes e representados, têm condições de controlar de maneira mais eficiente a 

atuação dos eleitos. E isto porque, embora tenham se tratado de mudanças concentradas mais 

na área eleitoral do que na do efetivo exercício da função representativa, é certo que a 
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influenciam diretamente, pois a corrupção que é praticada durante o mandato é articulada 

durante o período eleitoral. É no preparo para as eleições que se fecham as alianças e os 

conchavos e se prestam os favores, sobretudo relativos ao financiamento de campanhas, que 

serão cobrados no período pós-eleitoral, e pagos com o direcionamento de contratos públicos 

em vultuosas quantias, firmados com os financiadores da campanha, em retribuição à 

“enorme e desinteressada generosidade” demonstrada. 

Além destas reformas político-eleitorais maiores, outros esforços em busca do 

resgate da importância e da melhoria da imagem dos políticos também foram observados. 

Alguns se deram dentro da própria seara legislativa, criando-se, por exemplo, instrumentos 

legislativos destinados a punir a corrupção, ou como a lei tecnicamente convencionou 

designar, responsabilizar administrativa e civilmente as pessoas jurídicas praticantes de atos 

lesivos praticados em prejuízo do patrimônio público (Lei Anticorrupção – Lei 

12.846/2013), e a aumentar a transparência pública, dando-se amplo acesso à informação 

constante de bancos de dados públicos, com exceção de questões relativas à segurança 

nacional (Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527 de 18.11.2011). 

Outros esforços se deram de maneira mais informal, mas não menos obstinada. 

Os partidos políticos, por exemplo, atentos ao desgaste de sua imagem, de seus membros e 

da própria política, iniciaram um movimento de alteração de seus nomes e siglas, adotando 

expressões de impacto como nomenclatura, tais como “Podemos”, “Livres” e “Avante”, e 

iniciaram um discurso a respeito de terem abandonado a “velha política” para fazerem a 

“nova política”, a fim de resgatarem – ou tentarem resgatar – a confiança perdida. Em busca 

do mesmo resultado, também passaram a utilizar a tecnologia para tentar se aproximar dos 

eleitores, criando aplicativos para filiação, participação em várias vertentes e escolha de 

candidatos. Em um esforço ainda mais ousado, partidos começaram a cogitar o lançamento 

de outsiders, ou seja, candidatos sem histórico político, para também se desvincularem da 

imagem ruim da tal “velha política”. 

O esforço de arejamento dos partidos políticos, embora não frutifique se não 

houver um efetivo comprometimento com a mudança de posturas, sobretudo no tocante ao 

abandono de condutas corruptas entre os políticos, dentro e fora dos partidos, é válido, haja 

vista que, apesar de natural ao processo representativo, a distância entre eleitos e eleitores 

não pode ser estimulada, devendo, ao contrário, ser forçada à redução, em um esforço 

contínuo de manutenção da conexão entre os dois lados. A representação política não é 

elemento dado e acabado, mas relação que se constrói continuamente e que exige a 

manutenção de vínculos, de identidades e de interesses mútuos. 



193 

 

Sem a identificação do representado com o cenário político e com o constante 

afastamento do representante, aquele perde a noção de sua importância e da influência que 

é capaz de exercer sobre o processo e as decisões políticas, arruinando o processo de 

representação e esvaziando o desempenho da atividade política, que passa a atuar por si e 

para si mesma. 

Esta situação é extremamente ruim, pois gera um ciclo vicioso reprovável. O 

cidadão afastado da cena política desinteressa-se ainda mais pelos assuntos e decisões 

políticos, atuando apenas quando obrigatoriamente, isto é, durante as eleições, que são 

instrumento insuficiente para a participação popular, permitindo ao representante continuar 

afastado e assim por diante. 

Some-se a isto o fato de que o político eleito que se afasta do seu eleitor não é 

por ele cobrado e, logo, não se sente pressionado a agir de forma a atender aos anseios 

populares, muitas vezes incorrendo em desvios de conduta, que decepcionam o eleitor e o 

afastam ainda mais, por assumir uma postura de total descrença e conformismo com o 

funcionamento da política. 

É por isso que a representação política é relação que se constrói continuamente 

e que exige a interação dos dois lados. Além de importante para a manutenção da identidade, 

a maior interação e participação popular também possibilitam o controle do exercício da 

função política, durante o mandato, para corrigir desvios e inconsistências enquanto estão 

ocorrendo, tornando a representação de fato mais representativa e a prestação do serviço 

público mais eficiente, o que significa um governo mais responsivo. 

Permitir a avaliação e o controle dos atos considerados inadequados apenas no 

momento eleitoral, ou seja, oferecendo-se apenas a accountability vertical como 

oportunidade de participação popular, é totalmente descabido. Primeiramente, porque as 

eleições levam muito tempo para ocorrerem, permitindo-se, assim, a ocorrência de desvios 

por períodos muito longos. E em segundo lugar, porque as eleições submetem todo o 

conjunto de práticas do político a uma única avaliação, não se podendo individualiza-las 

nem valora-las adequadamente. 

Desta forma, a representação política, apesar de todos os problemas que 

apresenta, ainda é instituto válido e que deve ser mantido, mas a prática precisa ser 

melhorada de forma a integrar mais os representados aos assuntos políticos, permitindo-lhes 

o posicionamento e o controle dos atos praticados pelos representantes. A representação é 

conexão, que só funciona bem se for mantida. 
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Apesar de sua adequação, não dispensa a agregação de instrumentos de 

participação popular direta, tais como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, e até 

mesmo a resistência pacífica em casos mais extremados de negligência aos anseios e à voz 

populares. Todos eles, na qualidade de integração popular ao meio político, são bem vindos 

ao fortalecimento dos laços representativos. 

Até mesmo a exigência do cumprimento de promessas eleitorais, por meio de 

instrumentos concretos e factíveis, tais como os Planos de Metas estabelecidos pelo político 

eleito e amplamente divulgados aos eleitores, tanto para colherem suas opiniões a respeito, 

como para permitir a cobrança do cumprimento dos projetos, como é prática na Prefeitura 

de São Paulo (SP), é medida cabível e altamente proveitosa para ampliar a integração 

popular, gerando, por consequência, ganhos na construção da conexão própria do processo 

representativo. 

Lado outro, a retomada da democracia direta, seja com a participação efetiva da 

população em todos os assuntos políticos, seja por meio do mandato imperativo e suas 

figuras adjacentes, como o recall e a revogação de mandato, não se mostra adequada. 

Primeiramente, porque a participação integral da população foge à realidade e à sensatez. 

Mesmo que a tecnologia consiga resolver a questão presencial de todos, o que ainda levará 

muito tempo para acontecer, ao menos no Brasil, não conseguirá solucionar o problema do 

volume dos assuntos trabalhados e da complexidade dos temas a serem considerados. Nem 

todos terão tempo e interesse para tratarem de absolutamente todas as questões de resolução 

necessária para a condução de um governo. 

A democracia direta por mandato imperativo é igualmente utópica, pois, para 

que haja a delegação da função, os representados também precisarão analisar, conhecer e 

decidir todos os assuntos atinentes à direção estatal, para apenas repassarem a instrução a 

seus representantes. A possibilidade do recall não melhorará a situação, pois para o 

instrumento ser cabível, será necessário o descompasso da atuação do eleito, frustrando o 

eleitor, o qual por sua vez, precisará ter conhecimento a respeito da política realizada e da 

instrução dada e descumprida.  

Por isto, a representação política, desde que adequadamente exercida, é, ainda, 

o melhor instrumento democrático, merecendo cada vez mais esforços direcionados ao seu 

fortalecimento, que somente ocorrerá com a maior participação popular e o melhor controle 

da atuação dos políticos eleitos. A mudança cultural, o aumento dos níveis educacionais e o 

amadurecimento moral da sociedade como um todo também são medidas necessárias pelas 

quais necessariamente perpassam a conquista de um resultado positivo. 
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