
 

 

 

ADESÃO AO GOVERNO: CÂMARA E CENTRÃO 

Debora Gershon e Júlio Canello 

 

Do início de 2019 ao final de 2021, a taxa média de apoio1 da Câmara ao governo Bolsonaro 

ficou em torno de 70%, com algumas quedas bruscas antes do segundo semestre de 2020. 

Comparando ao apoio médio geral, o Centrão apresenta taxas mais elevadas. Esse resultado 

é provavelmente produto do perfil conservador dos(as) parlamentares da atual legislatura e 

também da presença da oposição entre os demais partidos. Além disso, esse grupo 

aumentou seu apoio ao governo, entre 2019 e 2020, de 85% para 89%. O aumento é pouco 

expressivo, mas denota comportamento inverso ao dos demais partidos. 
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É importante, no entanto, ressaltar três questões. Em primeiro lugar, antes da adesão mais 

formal ao governo, o Centrão já apoiava a agenda do presidente em patamares superiores 

aos demais. Em segundo, a adesão formal ao governo não mudou expressivamente a taxa 

média de apoio desse grupo. A menor oscilação verificada a partir de junho de 2020 também 

pode ser observada no padrão do apoio dos demais partidos. Por fim, nem mesmo a eleição 

de Arthur Lira (PP) resultou em mudança positiva e expressiva desse quadro, afastando a 

 
1 A taxa considera somente votações nominais com orientação do líder do governo e com diferença 
entre maioria e minoria dos votos de pelo menos 10%. 



 

 

 

hipótese de que a presidência de Rodrigo Maia (sem partido) estivesse reduzindo o efeito da 

entrada do Centrão no governo no que diz respeito ao apoio geral em votações. Ao contrário, 

essa taxa cai marginalmente na presidência de Arthur Lira, se comparada à de 2020. 
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Quando o foco é o alinhamento geral entre parlamentares, consideradas também as votações 

sem orientação do governo, o resultado é similar. A distribuição dos(as) deputados(as) em 

uma escala de notas de 0 a 10 (a partir da aplicação de algoritmo2 já testado pela ciência 

política), em que 10 representa maior proximidade ao governo e vice-versa, revela que o 

número de parlamentares moderadamente governistas (nota 8) e de centro (nota 5) diminuiu 

com a saída do ex-presidente da Câmara. Com Lira, há aumento do número de deputados 

com notas 9 e 10, por um lado, mas também de parlamentares com nota 2, por outro. Isso 

não significa que a Câmara, em geral, atuou mais fortemente em favor do governo, mas é um 

indicador de que os parlamentares estão relativamente mais distantes entre si, mais 

polarizados.  

 
2 W-nominate, que extrai dimensões latentes a partir dos dados de votação. Utilizamos a dimensão 

com maior poder explicativo, usualmente interpretada, para o caso brasileiro, como sendo governo-
oposição. Parlamentares com padrões de votação similares receberam scores similares. Quanto 
maior a diferença nos padrões de votação, maior a distância entre os scores. 
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E esse aumento da dispersão no polo à direita do alinhamento (notas mais altas), decorre, 

em grande parte, do deslocamento de parlamentares do Centrão. No período pré-Lira, a 

média das notas desse grupo ficou em 7,83. Já na atual presidência da Casa, saltou para 

8,21.  
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Além disso, foram especialmente alguns partidos do Centrão que aumentaram seu 

comportamento pró-governo sob a gestão do aliado de Bolsonaro. PP, PL e Republicanos se 

tornaram partidos mais governistas e com alto grau de coesão. As três legendas, juntas, 



 

 

 

controlam cerca de R$150 bilhões do orçamento de 2022 e ocupam posições de destaque no 

governo. 
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