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Abstract

With the promulgation of  a new Federal Constitution in 1988, the Brazilian political-institutional arrangement was 
established based on a process of  reconstructing representative democracy. With this change, the present work sought 
to analyze the role of  PMDB in Brazilian politics during the electoral period of  1994 and 2018. PMDB was the 
pivotal party in the process of  redemocratization in Brazil, as well as the greatest ally to have been sought by the 
government in studied period. However, due to its characterization as a center party and lack of  an ideology consistent 
with the current demands of  the population, the PMDB lost a significant space within the Brazilian Legislative, being 
neither part of  the allied base nor of  the opposition of  the current Bolsonaro government, making with its protagonism 
in check.
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Resumo

Com a promulgação de uma nova Constituição Federal em 1988, o arranjo político-institucional brasileiro foi esta-
belecido a partir de um processo de reconstrução da democracia representativa. Com tal mudança, o presente trabalho 
buscou analisar o protagonismo do PMDB na política brasileira durante o período eleitoral de 1994 e 2018. O 
PMDB foi o partido pivotal no processo de redemocratização do Brasil, assim como o maior aliado a ter sido buscado 
pelo governo no período estudado. Entretanto, por sua caracterização como partido de centro e falta de uma ideologia 
condizente com as demandas atuais da população, o PMDB perdeu um espaço significante dentro do Legislativo 
brasileiro, não fazendo parte nem na base aliada e nem da oposição do atual governo Bolsonaro, fazendo com que seu 
protagonismo entre em xeque. 
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 1.  Introdução 

 A ditadura militar (1964-1985), por meio do Ato Institucional no 2 de 27 de outubro de 1965, 
instituiu o sistema político bipartidário no Brasil, com a base do governo sob a liderança do partido 
Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e como partido de oposição o Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB). Essencialmente, o MDB foi um grande partido que reuniu sob sua liderança prati-
camente toda a oposição à ditadura militar. Como tal, abrigava elementos dos mais diversos espectros 
político-ideológicos. Sem um programa claro, tendo como a principal bandeira a redemocratização 
do país, o partido era um guarda-chuva de opositores do regime militar, desde conservadores liberais 
e democratas cristãos. Com a redemocratização, muitos centristas e esquerdistas abandonaram o 
partido e se juntaram a outros com ideologias mais consistentes. No entanto, a perda da esquerda no 
MDB foi fortemente substituída por dissidentes de partidos de centro, centro-esquerda e até de di-
reita. Essa substituição mudou o caráter do partido, fazendo-o gravitar em direção ao centro-direita, 
embora partido não se identifica como sendo de centro-direita ou qualquer direcionamento estrito a 
qualquer ideologia política.
 
 Ademais, o PMDB, historicamente, se manifesta como um partido de centro, sendo com-
prometido com a vontade do povo e com a proteção da democracia brasileira. Em 1979, quando o 
MDB se reorganizou e emergiu como PMDB, a abrangência político-ideológica não foi perdida. Em 
1985, o líder do partido Tancredo Neves venceu a eleição presidencial, mas morreu antes de assumir 
o cargo. Seu companheiro de chapa José Sarney, que havia se filiado recentemente ao partido após 
sair da ARENA, tornou-se presidente, servindo até 1990. Até 2016, ele era o único presidente do 
Brasil a vir do partido, sendo sucedido por Michel Temer após o impeachment da ex-presidente Dil-
ma Rousseff  do Partido dos Trabalhadores (PT). Com isso, a pergunta que orientou este trabalho foi: 
como o PMDB, o partido pivotal na política brasileira, vêm apresentando seu protagonismo entre o período eleitoral 
de 1994 a 2018 no nível nacional? Assim, foi proposto analisar comparativamente o comportamento 
do PMDB nas dinâmicas da arena de política brasileira no nível nacional ao longo das últimas sete 
eleições (1994-2018) a fim de observar a construção da base partidária a partir do novo instituciona-
lismo da escolha racional e do presidencialismo de coalizão brasileiro. 

 2.  Modelo Analítico 

 Com a promulgação de uma nova Constituição Federal em 1988, o arranjo político-institucio-
nal brasileiro foi estabelecido a partir de um processo de reconstrução da democracia representativa. 
Assim, o Estado brasileiro se firmou como uma democracia federativa com um sistema eleitoral plu-
ripartidário e misto, sendo majoritário simples para cargos do Executivo (presidente, governadores e 
prefeitos) e proporcional com lista aberta para cargos do Legislativo (senadores, deputados federais, 
deputados estaduais e vereadores) nos três níveis da União. Ademais, o arranjo político-institucional 
brasileiro manteve seu caráter federativo, com um sistema presidencial e bicameral (Senado e Câmara 
dos Deputados) definidos pelo Plebiscito Constitucional de 1993.

 A partir da caracterização do arranjo político-institucional brasileiro realizada acima, a teoria 
do novo institucionalismo da escolha racional permite a análise das instituições políticas a partir da 
interpretação das mesmas como regras ou estruturas de um jogo, definindo os atores que participam 
deste, suas possibilidades de ação, informações necessárias para tomadas de decisão, assim como a 
escolha racional de cada ator. Essas instituições são observadas como dinâmicas a partir da interação 
de tais atores, levando sempre em conta suas preferências individuais, mesmo não considerando o 
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ordenamento das preferências dos atores inseridos no jogo (Tsibelis 1990, 40; Shepsle 2008, 48). 
Com isso, além dos atores estarem presentes em múltiplas arenas e múltiplos jogos, seus ganhos 
serão dependentes de seu potencial de coalizão e de seu potencial de chantagem.

 Para Sartori (1982, 79), tais potencialidades são fundamentais para definir a relevância do ator 
para o jogo em que esteja inserido. Transpondo tal lógica para o tema aqui abordado, os potenciais 
de chantagem e cooperação definem a relevância do PMDB na arena da política brasileira no período 
de democracia concretizada no país. Ademais, Sartori (1982, 76) define como potencial de coalizão 
o movimento que partidos menos relevantes fazem para a formação de maioria no congresso, sendo 
necessária para a formação de coalizões majoritárias. Já o potencial de chantagem, além de ser neces-
sário para os partidos de oposição, é caracterizado por ser a capacidade de um partido de mudar o 
rumo do jogo (Sartori 1982, 80).

 Sartori (1982, 82) também enfatiza a necessidade de analisar um sistema político a partir da 
relevância assimétrica de partidos nele inseridos, sendo irrelevante o número absoluto de partidos 
em sua dinâmica. Observa-se tal movimento na política brasileira uma vez que o número absoluto 
de partidos é muito maior do que o número de partidos com cadeiras no Congresso, sendo que, 
dos 33 partidos brasileiros, apenas 24 deles estão representados no Legislativo (DIAP, 2019). Além 
disso, no sistema político brasileiro, o potencial de coalizão partidária é um elemento necessário para 
a formação de um aparato governativo. De acordo com Abranches (1988, 15), o presidencialismo 
de coalizão brasileiro é definido pela necessidade de formação de coligações eleitorais e coalizões 
governativas para a formação de um governo. A frequência de formação de coligações e coalizões é 
reflexo de uma alta fragmentação partidário-eleitoral ancorada na diversidade sociocultural da popu-
lação, fazendo com que seja improvável a formação de governos formados por um único partido. 

 Para Sartori (1982, 80), existe uma necessidade de categorização dos partidos políticos a 
partir dos polos ideológicos nos quais os mesmos são categorizados. O sistema categórico desenvol-
vido pelo autor polariza a ideologia partidária entre esquerda e direita, grupos nos quais os partidos 
se identificam. Todo sistema partidário se difere no número de partidos em cada polo, assim como 
níveis de alta ou baixa polaridade, dependendo da distância ideológica dos atores em questão. No que 
se diz respeito à polarização da ideologia partidária brasileira, tal polarização apresenta caráter falho 
uma vez que existem partidos no sistema político que se identificam como “centro”, ou seja, não são 
ideologicamente nem de esquerda, nem de direita. 

 De acordo com Soares (1964, 37) os partidos que formam coalizões são orientados simulta-
neamente pelas racionalidades do esforço mínimo e pela da resistência ideológica. A racionalidade do 
esforço mínimo é caracterizada pela formação de coalizões a fim de maximizar o número de votos 
com o menor esforço possível empregado. Já a racionalidade da resistência ideológica é caracteriza-
da por sua restrição ao cálculo de ganhos relativos uma vez que os partidos levam em consideração 
suas premissas ideológicas, evitando assim, um possível comprometimento de seu eleitorado (Soares 
1964, 40). Ademais, Lima Júnior (1983, 60) enfatiza que além do apoio que as coalizões oferecem 
a um partido, o mesmo também tem em sua agenda a derrota de seu principal adversário. O autor 
ainda indica que a racionalidade contextual orienta o cálculo racional do partido para a formação de 
coalizão a partir do pressuposto que os subsistemas do sistema partidário brasileiro no nível nacio-
nal e subnacional apresentam números de partidos e graus de fragmentação distintos. Partindo do 
pressuposto que a relevância partidária defere em cada subsistema, “as decisões partidárias de formar 
alianças foram racionais porque tinham como principal objetivo maximizar o apoio eleitoral e foram 
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contextuais porque tomadas localmente, à luz dos resultados da eleição prévia, e não de acordo com 
uma estratégia partidária nacional” (Lima Júnior, 1983, 63).

 A partir das discussões dos conceitos acima, a hipótese apresentada neste trabalho é de que, 
por ser um partido pivotal no sistema político brasileiro, além de ser um partido de centro, o PMDB apresenta uma 
tendência a se comportar de maneira similar nas eleições nacionais ao longo dos anos. Ademais, o partido apresenta sua 
influência na política brasileira a partir de sua forte presenta em cargos de liderança no Executivo e no Legislativo. 

 3.  A Participação do PMDB no Executivo

Presidência da República 

 A partir do processo de redemocratização brasileira iniciado no final da década de 1980, o 
PMDB lançou somente dois candidatos à Presidência da República até as eleições de 2018. A primei-
ra candidatura de um membro do partido foi em 1985, com a anticandidatura de Ulysses Guimarães, 
que percorreu o Brasil em prol de sua campanha eleitoral, ajudando no processo de nacionalização 
de seu partido e a formação de sua base eleitoral robusta. O segundo candidato lançado pelo PMDB 
foi Orestes Quércia, nas eleições de 1994. Na ocasião, Quércia nem foi para o segundo turno, que 
contou com o vencedor Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e com o segundo colocado Luiz Inácio 
Lula da silva (PT). O quadro abaixo apresenta uma síntese das eleições presidenciais que o PMDB 
participou no período de 1994 e 2018, considerando o candidato lançado pelo partido, coligações 
eleitorais nas quais participou e a porcentagem de votos que recebeu em cada eleição: 

Quadro 1 - A Participação do PMDB nas Eleições Presidenciais
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Fonte: Estatísticas Eleições. TSE, 2020. 

 É possível observar no Quadro 1 que, as duas vezes que o PMDB laçou seus próprios can-
didatos nas eleições presidenciais de 1994 e de 2018, seus resultados foram extremamente insatis-
fatórios, com uma média de 1,22% dos votos do eleitorado. Entretanto, das três vezes que lançou 
candidatos à vice-presidência, em 2002, 2010 e 2014, teve sucesso nas últimas duas. Nas eleições de 
2010 e 2014 respectivamente, o PMDB participou de coligações eleitorais muito maiores que nos 
outros anos, se aliando aos partidos de esquerda. 

 De acordo com Melo (2010), a dificuldade do PMDB de lançar um candidato à presidência 
e ter êxito nas eleições está diretamente relacionado à falta de ideologia política forte no partido. 
Diferentemente de partidos como o PT e o PSL, o PMDB apresenta um discurso muito centrista 
que, se por um lado abre espaço para a formação das mais diversas coligações eleitorais e a formação 
posterior de coalizões governativas, por outro apresenta um desafio quanto ao seu posicionamento 
e/ou preferências referente à temáticas importantes em debates eleitorais sejam diversas. Ademais, a 
capilarização do PMDB nos níveis estaduais e municipais, a sua falta de ideologia robusta, faz com 
seja mais suscetível a emergência de lideranças regionais, com preferências e interesses distintos, di-
ficultando ainda mais a homogeneização partidária em nível nacional (Melo 2010, 89). 
 

1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

Candi-
datos do 
PMDB

Orestes 
Quércia

Não 
apesentou 
candidato

Rita 
Camata 
(vice-pre-
sidência)

Não 
apesentou 
candidato

Michel 
Temer 
(vice-pre-
sidência)

Michel 
Temer 
(vice-pre-
sidência)

Henrique 
Meirelles

Coli-
gações 
Eleitorais

Orestes 
Quércia
“Desen-
volvi-
mento do 
Brasil”
PMDB/
PSD

Não par-
ticipou de 
coligação

“Grande 
Aliança”
PSDB/
PMDB

Não par-
ticipou de 
coligação

“Para o 
Brasil 
Seguir 
Mudan-
do”
PT/
PMDB/
PDT/
PCdoB/
PTN/
PTC/
PSC/PSB/
PRB/PR

“Com a 
Força do 
Povo”
PT/
PMDB/
PSB/PP/
PR/PDT/
PRB/
PROS/
PCdoB

“Essa é a 
solução”
MDB/
PHS

% dos 
votos nas 
eleições

1,24% - 38,73% - 56,05% 51,64% 1,20%
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 Em relação à centralidade do PMDB na política, Figueiredo e Limongi (1999, 8) apresentam 
três blocos partidários distintos no sistema político brasileiro, a esquerda, o centro e a direita, como 
exibido no Quadro 2. A percepção de um “centro” na polarização partidária foi cunhado por Du-
verger (1970, 32) e mais tarde replicada por Sartori (1982, 81), sendo incorporado às análises de for-
mação de coligações eleitorais e coalizões governativas. Nota-se que o estabelecimento de um centro 
ideológico abriu espaço para o estabelecimento do PMDB como um partido favorável a participação 
de coligações e coalizões na política brasileira. Sua posição de centralidade pode ser caracterizada 
como uma de suas maiores vantagens, pois apresenta um alto poder de barganha, além de ser o 
partido pivotal para a formação de maioria no Legislativo tanto em nível nacional quanto em nível 
subnacional. Assim, o quadro abaixo apresenta a polarização dos partidos brasileiros, de acordo com 
o relatório “Radiografia do Novo Congresso – Legislatura 2019-2023”, realizado pelo Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP, 2019):

Quadro 2 – A Polarização dos Partidos Brasileiros

Esquerda Centro Direita
PT/PSB/PDT/PCdoB/PSD/
PV/PPL/Rede

MDB/PSDB/SD/PPS/PMN/
PTC/Patriota/Novo/Avante/
Pros

PSL/PP/PR/DEM/PSD/PTB/
PRB/Pode/PSC/PHS/PRP/DC

Fonte: DIAP, 2019. Quadro elaborado pela autora. 

 Como observado acima, o PMDB não é o único partido de centro no sistema político brasi-
leiro. Entretanto, o PMDB pode ser considerado o maior partido brasileiro em termos de filiação do 
eleitorado tanto na categoria de “centro” quanto em termos gerais, quando comparado com partidos 
como o PT, PSDB e PSL. O Gráfico 1 apresenta uma comparação entre as filiações do eleitorado 
brasileiro aos partidos de centro, sendo que é possível observar a clara vantagem que o PMDB tem 
sobre os demais.

	 Gráfico	1	–	Número	Absoluto	de	Filiações	Partidárias	em	Partidos	de	Centro
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 A vantagem do PMDB sobre os demais partidos de centro é perceptível. O PSDB, como 
segundo colocado no gráfico, passa pouco mais da metade do número de filiados do PMDB. Com 
isso, é possível afirmar que, mesmo tendo outros partidos concorrentes no centro, o PMDB exerce 
uma grande vantagem em relação aos seus filiados. Isso faz com que o PMDB seja o mais importante 
partido de centro dentro da política brasileira. Comparativamente, o PMDB também apresenta uma 
grande vantagem em relação aos dez partidos brasileiros com mais filiados, como é apresentado no 
Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Número Absoluto de Filiações Partidárias em dos Dez Maiores Partidos do Brasil 

Fonte: Estatística Eleitorado. TSE, 2020. Gráfico elaborado pela autora. 

 O PMDB ainda apresenta o maior número absolutos de filiados partidários no Brasil, se-
guido pelo PT (esquerda), PSDB (centro) e pelo PP (direita). Ademais, o PMDB lidera o ranking 
de filiações com 13,59%, seguido do PT com 9,41%, PSDB com 8,71% e, finalmente, o PP com 
8,14% (TSE, 2020). Os gráficos apresentados acima também chamam atenção pela necessidade de 
formação de coligações eleitorais e coalizões governativas em um sistema eleitoral pluripartidário e 
fragmentado. 

 As coalizões governativas são formadas por uma necessidade do presidente eleito de formar 
maioria no Congresso Nacional e pela necessidade de alocação de recursos realizadas pelo Executivo 
para a promoção de políticas públicas apresentadas por parlamentares. A formação de uma base coli-
gativa pelo Executivo em exercício é justificada pelo alto grau de fragmentação do sistema partidário 
brasileiro e a impossibilidade de um partido obter a maioria das cadeiras no Legislativo. A lógica do 
presidencialismo de coalizão de Abranches (1988, 38) também é replicada no nível subnacional, uma 
vez que as eleições estatais apresentam um alto nível de fragmentação. 
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 De acordo com Meneguello (1989, 13) a formação de coalizões segue uma orientação par-
tidário-parlamentar e, que, de acordo com Figueiredo e Limongi (1999, 9), a base do presidencialismo 
de coalizão é efetiva, permitindo assim, uma plena governabilidade. Ademais, as autoras argumentam 
que, os “partidos que recebem pastas são membros do governo e devem comportar-se como tal no 
Congresso, isto é, devem votar a favor das iniciativas patrocinadas pelo Executivo” (Figueiredo e Li-
mongi 1999, .13). Isso faz com que haja a promoção da cooperação entre o Executivo (com o poder 
de agenda do presidente) e o Legislativo (papel legal). Assim, o partido no Executivo sempre terá 
preferência pela formação de coalizões governativas com partidos que têm representações substanti-
vas no Congresso Nacional. O Quadro 3 apresenta a formação das principais coalizões governativas 
formadas nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1994) à Jair Bolsonaro (2020).  

Quadro 3 – Coalizões Governativas entre 1994 e 2018

Presidente (Executivo) Partidos da Coalizão (Legislativo)
FHC I PSDB/PFL/PMDB/PTB
FHC II PSDB/PFL/PMDB/PPB
LULA I PT/PL/PCdoB/PSB/PTB/PDT/PPS/PV 
LULA II 1 PT/PL/PCdoB/PSB/PTB/PMDB/PP
DILMA I PT/PMDB/PP/PR/PSB/PDT/PSC/PCdoB/

PRB/PTC
DILMA II PT/PMDB/PP/PSD/PR/PRB/PDT/PROS/

PCdoB 
BOLSONARO PSL/PP/PR/DEM/PSD/PTB/PRB/Pode/PSC/

PHS/PRP/DC

Fonte: DIAP, 2019. Quadro elaborado pela autora. 

 A partir das informações apresentadas acima, é possível observar que, o PMDB não está 
presente em duas coalizões governativas durante o período estudado. A primeira ausência é no pri-
meiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2006), e a segunda ausência é no atual mandato de 
Jair Bolsonaro (2018-presente). Após o escândalo do Mensalão (2005), o PMDB entrou na coalizão 
governativa do segundo mandato do presidente Lula, firmando um acordo entre os partidos que, nas 
eleições subsequentes, formaram uma aliança para o lançamento da candidatura de Dilma Rouseff  
e Michel Termer à presidência. Após o impeachment da presidenta em 2016, Michel Temer, o então 
presidente do PMDB, assumiu o cargo de presidente interino até as eleições de 2018. Atualmente 
(2020), o PMDB não participa da coalizão governativa do governo Bolsonaro, entretanto, o partido 
também não faz parta da oposição, optando por atuar de forma condicionada, assim como outros 
partidos de centro (DIAP, 2019). 

 4.  A Participação do PMDB no Legislativo 
 
Senado Federal 
 De acordo com o artigo 46 da Constituição Federal (1988), os senadores são representantes 
das unidades federativas (estados) brasileiras, eleitos de forma majoritária e com mandatos de 8 anos. 
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Sendo três senadores representantes de cada unidade federativa, totalizando 81 senadores. O Senado 
é renovado de forma alternada, sendo que em uma eleição é renovado um terço dos senadores (1998, 
2006 e 2014) e, na próxima eleição, é renovado dois terços dos senadores (1994, 2002, 2010 e 2018). 
Ademais, é de competência do Senado “a elaboração de emendas à Constituição, leis complementa-
res, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções” (Agência 
Senado, 2020). 

 Por sua vez, a presidência do Senado pode ser considerado um cargo de extremo peso políti-
co dentro do Legislativo. Um presidente do Senado Federal também exerce o cargo da presidência do 
Congresso Nacional, sendo o “porta-voz” do Legislativo. Ademais, o presidente também apresenta a 
Ordem do Dia, um compilados dos temas que serão discutidos na sessão, assim como projetos parla-
mentares importantes, como as leis orçamentárias, as ratificações de tratados internacionais, além de 
ser integrante do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho da República (Agência Senado, 2020). 
Em suma, o presidente do Senado pode ajudar na fluidez de um governo, ou pará-lo totalmente. O 
Quadro 4 apresenta um compilado dos presidentes do Senado Federal entre a 50ª e a 56ª Legislaturas. 

Quadro 4 - Presidência do Senado Federal

Fonte: SENADO FEDERAL, 2020. Quadro elaborado pela autora. 
 A partir das informações apresentadas acima, é possível observar que, dos dezesseis senadores 

FHC 1 
1994 - 1998

FHC 2
1998- 2002

LULA 1
2002 - 2006

LULA 2
2006 - 2010

DILMA 1
2010 - 2014

DILMA 2
2014 – 2018 

BOLSO-
NARO 
2018-pre-
sente

José Sar-
ney (PM-
DB-AM)
1995/1997

Antônio 
Carlos 
Magalhães 
(PFL-BA) 
1997/ 2001

Jader Bar-
balho (PM-
DB-PA)
2001/2001 

Edison Lo-
bão (PFL-
MA)
2001/2001

Ramez 
Tebet (PM-
DB-MS)
2001/2003

José Sar-
ney (PM-
DB-AM)
2003/2005

Renan Cal-
heiros (PM-
DB-AL)
2005/2007

Renan Cal-
heiros (PM-
DB-AL)
2007/2007

Tião Viana 
(PT-AC)
2007/ 2007

Garibaldi 
Alves Filho 
(PM-
DB-RN)
2007/2009 

José Sar-
ney (PM-
DB-AM)
2009/2011

José Sar-
ney (PM-
DB-AM)
2011/2013 

Renan Cal-
heiros (PM-
DB-AL)
2013/2015 

Renan Cal-
heiros (PM-
DB-AL)
2015/2017

Eunício 
Oliveira 
(PM-
DB-CE)
2017/2019 

Davi Al-
columbe 
(DEM-AM) 
2019/pre-
sente 
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que presidiram o Senado Federal a partir de 1994, um total de doze eram do PMDB. Isso faz com 
que o partido tenha um grande poder de barganha tanto com a Câmara dos Deputados quanto com 
o Executivo, fazendo com que seja possível (ou tornando impossível) o governo do país. Ademais, 
os interesses do partido e de sua base aliada, podem ser sempre apresentados e priorizados na ordem 
do dia. É importante salientar que, sem o apoio do presidente do Senado, o presidente da República 
não governa. 

 Como observado no Gráfico 3, até as eleições de 2014, o PMDB representava uma média 
de 25% dos senadores em exercício, fazendo com que o partido tenha ocupado o maior número de 
cadeiras no Senado Federal. Assim, o processo de eleição de um presidente do partido foi facilitado. 
Entretanto, como é possível observar, as eleições de 2018 fizeram com que a média de cadeiras do 
PMDB no Senado caísse para 14 – seu pior rendimento desde as eleições de 2006. 

Gráfico	3	-	Número	de	Senadores	entre	1994	e	2018

Fonte: DIAP, 2019. Gráfico elaborado pela autora.

Câmara dos Deputados 

 De acordo com o artigo 45 da Constituição Federal (1988), e de forma similar aos 
senadores, os deputados federais são representantes eleitos de forma proporcional à popu-
lação de cada unidade federativa. Ou seja, quanto maior a população de um estado, maior a 
quantidade de deputados federais eleitos, totalizando 513. Diferentemente do Senado, a Câmara 
dos Deputados representa o povo brasileiro. Nesse contexto, a Câmara exerce o papel “de dis-
cutir e votar propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, trans-
porte, habitação, entre outras, e também fiscaliza o emprego, pelos Poderes da União, dos re-
cursos arrecadados da população com o pagamento de tributos” (Agência Câmara, 2020). 

 O presidente da Câmara dos Deputados é o segundo da linha se sucessão da Presidên-
cia da República, vindo atrás do vice-presidente. Assim como o presidente do Senado, o 
presidente da Câmara dos Deputados é a representação máxima da Casa Legislativa. Tam-
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bém como o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados faz parte do Con-
selho de Defesa Nacional e do Conselho da República, além de integrar a Mesa Direto-
ra da Câmara dos Deputados e do Colégio de Líderes partidários (Agência Câmara, 2020).
O presidente da Câmara também tem o dever de definir a Ordem do Dia, inserindo assuntos e interesses 
do partido e/ou coalizão para serem discutidos abertamente. Assim como o presidente do Senado, o presi-
dente da Câmara dos Deputados pode ser um aliado muito importante para o governo. O Quadro 5 apre-
senta de forma concisa uma lista dos presidentes da Câmara dos Deputados entre a 50ª e a 56ª Legislaturas:

Quadro 5 – Presidência da Câmara dos Deputados entre 1994 e 2018

FHC 1 FHC 2 LULA 1 LULA 2 DILMA 1 DILMA 2 BOLSONARO

Luís 
Eduardo 
Guimarães 
(PFL-BA) 
1995/1997 

Michel 
Temer (PM-
DB-SP)
1997/1999 

Michel 
Temer (PM-
DB-SP)
1999/2001 

Aécio 
Neves (PS-
DB-MG) 
2001/2002 

Efraim 
Morais 
(PFL-PB)
2002/2003 

João Paulo 
Cunha (PT-
SP)
2003/2005 

Severino 
Cavalcanti 
(PP-PE)
2005/2005

José Tho-
maz Nonô 
(PFL-AL)
2005/2005 

Aldo Rebelo 
(PCdoB-SP) 
2005/2007 

Arlindo 
Chinaglia 
(PT-SP)
2007/2009 

Michel 
Temer 
(PMDB-SP)
2009/2010

Marco Maia 
(PT_RS)
2010/2013

Eduardo Hen-
rique Alves 
(PMDB-RN) 
2013/2015

Eduardo 
Cunha (PM-
DB-RJ)  
2015/ 2016 

Waldir 
Maranhão 
(PP-MA)
2016/2016 

Rodrigo Maia 
(DEM – RJ) 
2016/presente

Rodrigo Maia (DEM 
– RJ) 
14 de julho de 2016 – 
presente

Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020. Quadro elaborado pela autora. 
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 Diferentemente da presidência do Senado Federal, a presidência da Câmara dos Deputados 
apresentou uma maior pluralidade partidária em sua liderança, sendo quatro dos dezessete presiden-
tes do PMDB. É importante enfatizar que, das quatro presidências, três foram de Michel Temer que, 
em 2010, foi para o Executivo no cargo de vice-presidente. Ademais, o número de cadeiras que o 
partido ocupou ao longo dos vinte e quatro anos analisados neste trabalho, vêm em constante declí-
nio como mostra o Gráfico 4:

Gráfico	4	-	Número	de	Deputados	Federais	entre	1994	e	2018

Fonte: DIAP, 2019. Gráfico elaborado pela autora. 

 Durante a 50ª Legislatura (1995-2003), o PMDB ocupava cerca de 20% das cadeiras na Câmara 
dos Deputados, em detrimento de pouco menos que 7% na atual Legislatura. Assim, é possível observar 
que o partido exerceu mais protagonismo no Senado do que na Câmara, mesmo ambos estarem em 
decadência. A perda de protagonismo na Câmara dos Deputados pode ser uma consequência de diversos 
fatores exógenos ao partido em si, como a polarização da política brasileira entre esquerda e direita, além 
do estabelecimento de uma agenda conservadora e retrógrada (e anti-democrática) na política brasileira.

 5.  Considerações Finais 

 Este trabalho apresentou uma breve análise sobre o protagonismo do PMDB nas eleições 
brasileiras entre 1994 e 2018. O PMDB foi o partido pivotal no processo de redemocratização 
do Brasil, assim como o maior aliado a ter sido buscado pelo governo no período estudado. 
Entretanto, por sua caracterização como partido de centro e falta de uma ideologia condizente 
com as demandas atuais da população, o PMDB perdeu um espaço significante dentro do 
Legislativo brasileiro, não fazendo parte nem na base aliada e nem da oposição do atual 
governo Bolsonaro. Assim, seu protagonismo se encontra em xeque na arena nacional. 
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 Não obstante, há algumas variáveis exógenas ao foque do trabalho apresentado que 
podem (e devem) afetar o declínio do protagonismo do PMDB. São elas: a grande polarização 
entre esquerda e direita decorrente da última eleição; e o protagonismo do partido em governos 
estaduais e municipais. Com isso, é necessário expandir a agenda de pesquisa do protagonismo 
do PMDB na política brasileira, uma vez que, somente a partir de uma análise intrínseca das 
preferências políticas da população brasileira e da sua participação em eleições nos demais níveis 
da União, será possível afirmar que o PMDB está perdendo seu protagonismo na política brasileira.
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