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Resumo:

Essa pesquisa visa problematizar os aspectos referentes ao conceito de representação política, tendo
destaque  o  diálogo  mais  recente  da  teoria  democrática  contemporânea,  que  busca  apontar
alternativas  aos  problemas  e  desafios  da  democracia  representativa  no  que  se  refere  ao
relacionamento  entre  representante  e  representado.  Diante  desta  problemática  da  representação,
busca-se compreender as mudanças recentes do Partido dos Trabalhadores (PT), ou seja, se este
ainda representa e mantém vínculos com os movimentos sociais e atores organizados inspiradores
da sua fundação em 1980. A partir desse questionamento é que o desenho empírico da pesquisa
objetivou analisar a atuação parlamentar do PT em Salvador nas últimas duas legislaturas (2005-
2010),  após  a  primeira  vitória  eleitoral  de  Luís  Inácio  Lula  da  Silva.  Os  resultados  obtidos  e
apresentados  nesse  trabalho  confirmam,  em linhas  gerais,  que  o  PT continua  a  representar  os
movimentos sociais e os atores comuns a sua fundação, porém, em tons “dramáticos”, uma vez que
o partido passa a conciliar dentro desse vínculo os novos interesses, opiniões e ideias, se afastando,
sobretudo, de mecanismos que promovam a representação dos movimentos sociais antes da defesa
dos governos em si. Ainda assim, a representação democrática como concebida pelos estudiosos da
filosofia e ciência política contemporânea reforça a importância dos vínculos entre representante e
representado. Neste sentido, o PT se aproxima deste campo normativo em comparação com outros
partidos, embora as mudanças em curso tendam a conformar uma disputa de valores e concepções
inerentes a quem e o que representar e ser representado pelo PT nesse início do século XXI.
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