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Resumo: A proposta da pesquisa é analisar em que medida há, ou não, congruência entre a opinião dos eleitores sobre temas relacionados
às área de saúde e segurança e as políticas públicas destas áreas aprovadas pelo Legislativo brasileiro no período de 1989 a 2015 (ou em
vigor nesse período). Teorias sobre representação e responsividade são discutidas, em especial as teorias de Pitkin, Manin e Urbinati. As
principais hipóteses sobre o conceito de congruência são apresentadas, e estudos estatísticos clássicos e contemporâneos sobre o tema são
usados como base metodológica. Apresenta-se o histórico das pesquisas de opinião pública, a legislação em vigor e as alterações sofridas
no período em questão referente a cada temática para examinar e discutir as congruências ou incongruências encontradas.
Palavras-chave: congruência, representação, legislação

Uma expectativa central da teoria democrática sobre os governos representativos é que as políticas aprovadas pelo Legislativo
estejam em acordo com a opinião majoritária dos cidadãos. Pretende-se verificar em que medida há congruência entre a opinião dos
eleitores nas áreas de segurança e saúde e as políticas públicas destas áreas em vigor no Brasil.
Metodologia
Coletou-se dados de surveys em bancos de dados de opinião pública, como o Centro de Estudos de Opinião Pública (CESOP –
Unicamp), o World Values Survey (WVS), o LAPOP (Barômetro das Américas), o Latinobarômetro e as pesquisas da Confederação
Nacional do Transporte (CNT) aplicadas pelo instituto SENSUS, além dos sites dos institutos Datafolha e Ibope, totalizando 1290
pesquisas. A partir disto, foram analisadas as questões sobre saúde e segurança que se encaixaram na metodologia. Teorias sobre
representação e responsividade são consideradas, e hipóteses sobre o conceito de congruência e estudos estatísticos sobre o
tema, como em Page e Shapiro, e Monroe, são usados como base metodológica. Mapeou-se a legislação sobre os temas. Foram
confrontadas mudanças na opinião pública ao longo do período com eventuais mudanças na legislação. Quando houve apenas uma
pesquisa ou quando em múltiplas pesquisas não se verificou mudança na opinião majoritária, a comparação foi entre a opinião
majoritária e a legislação.
Análise dos Dados
Os dados mostram
que
há
mais
congruência entre as
políticas de saúde
do que as de
políticas
de
segurança.
Nos casos do uso
das forças armadas
como instrumento
de
segurança
pública
e
da
legalização
das
drogas, não foi
possível verificar a
congruência devido
ao formato das
questões e a relação
deste
com
a
legislação em vigor.

