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A .í.mp.lant.a çâo
analistas

e rropuqnada

pesem as declarações
'adoção,

no contexto

ser editadas

ror políticos,

no Congresso

no entanto,

não se efetivaram

e emendas

à contenção

governamental

do avanço

aue o marcar

mas institucionais,
dos estrategistas
me revolucionário,
,ceção utilizado

o reconhecimento

para o tolhimenio

aue se desconheçam

os seus custos

terada rara o aprofundamento

deter

rartidária.

político,

aos auatorze

de 0ue o conjunto
do debate

Testemunha-se,

das prometidas

seja fruto de um arrendizado
Imrõe-se,

e r>Llssam a

de novas medidas

da oposição

rasso no desencadear

qovernamentais.

do rlei-

~ela onosição

aovernista.

na adoção

político

orí am

Sarnei de implantação
oropostas

nelo partido

sua

at6 o momen-

são desenqavetados

constitucionais

u

"

crue vem sendo rreenchi

(como o rrojeto

rejeitadas

a prudª~cia

,~ possível

antigos

Nacional

são sistematicamente

pocl

CTUC

antes mesmo do final das apurações

onde projetos

do voto distritall,

minadas

avor av o i s em principio

com isso um hiélto de exrectativas,

do por um debate,

no entanto,

f

aLq uns

arenisté.ls, em aue

de um nac o t e de rc f or rna s políticas,

to de 1978. Estas decisões,

tramitar

nél sua maioria

de Franco Montoro,

pelo governo,

to. Criou-se

no I3rélsilera e sr-e rada por

do "voto distrital"

-

por narte

anos de regi-

de medidéls de ex

político,

extraordinários,

refor

resultou,

sem

na oportunidade

do fosso aue separa a sociedade

rei

civil

do
('

~overno.

Demonstração

de adantaçãoda

oposição

de sua articulação
nas urnas d~5de
mente vinha

brancas

é a crescente

partidária,

orgânica

flexibilidade

o aue vale dizer,

e desenvolvimento

absorvendo

e dando a volta

o descontentamento

as baixas

ou oassadas

sofridas

à livre manifestação

popular

de eleições

do pensamento

a consolidação

e voltando

qovernamen

contra

o pr6-

por via de cassações

indiretas

pela censura,

revelada

com que qradativa-

por cima do arbítrio

em suas fileiras,

em cart6rio,

e capacidade

institucional,

1974, assim como na insensibilidade

tal, ~apitalizando
prio governo

disso

ou da restrição

lei Falcão

ou lei de

imprensa.
Neste contexto,

em que se pode, ao menos 0uestionar

tic~ da estratégia'de
los governos
nos' ingªnua

revolucionário~,

torna-se

do recrime, desenvolvida

lícito

buscar

para o cuidado derronstrado pelo aoverno

vo pacote de reformas
distrital

institucionaliza('ão

casuísticas.

não representará

,dação do partido

em sancionar

e a oportunidade

em nível municipal

nolí
De -

uma exrlicação

Quem lhe poder5 garantir

o desafio,

oposicionista

a eficácia

m~

um no-

aue o voto

Délra él consoli-

- a Gnicél faixa elei

,.
t:
i

,

- 2 -

toral em que ~ ARENA dis0~C,

..

pleitos

majorit5rios

a estruturação
tunidade

ainda,

comonroporci6nais?

dos novos partidos

para a consolidaçã6

dando no âmbito

v ern arne nt.aL procurou,

a formulação

não repres~ntar~

brasileira

até o presente,

no entanto,

te, mais facilmente
çoes, a atitude
manobra
avanço
mento

assumida

governista,
polltico

aue através

da oposição.

trado uma seguência

••"

sistema

de intervenções

a exclusão

associada

à penalização

0ue a adoção

eleitoral

do

Com exce

polltica

a manutenção

da possibilidade

recente

deter

o funda
tem reqis

do regj.me, e do go
ao poder Dor

do "voto distrital",

proporcional",

do "voto ideo16gico"

o

aue não tem tido

do acesso

lado, a adoção

a I~epresenta~ão

visaria

de reconhecer

governamentais

verno, mediante

que antes adotavam

aovernamental,

oposicionistas.

A hist6ria

senão o de garantir

palses

g~

po Iitico é, paradoxalmen

Não se nade deixar

Por outro

e a opor-

tem sido a da denfincia de mais uma

outro objetivo,

parte da oposição.

aue

0ue a política

a indecisão

da reforma

fãtico desta expectativa.

garantir

da oposição,aprofun-

do impacto

nos arraiais

mais generalizada

em

ma sca rar?

a respeito

voto di str ital provocar ia' em nosso

tanto

o desafio

as clivagens

tem orientado

de um julgamento,

maiori~,

Quem lhe poder~

politico-ideo16aica

da sociedade

Se a cautela,

de confort5vel

em

tem estado

e da articulação

polítif1-.

ca das minorias.
eleitoral

nos é fornecida

Gen. De Gaule
gislação

O exemplo

mais flagrante
pela França,

impõe como condição

eleitoral,

com a adoção

desta manipulação

quando

de sua continuidade
do "voto distrital"

de dois turnos. -Em 1956, antes da reforma,
cês obtiver~

25,6% dos votos,

bléia Nacional
votos vãlidos

ocupando

- 150 cadeiras.
no primeiro

ce, com a adoção
nas 10 cadeiras

das fronteiras
unidade

de "ghettos"

25,2% das vagas

política

conhecido

como

eleitorais,

e comunidades

das instituições

Finalmente,

oriundas

terra, uma última

auando

para a Assem

-

de 18,9%
partido

Unidos,

política

do sistema

a dificuldade

decre~
aJ'~

por .sua

para cerce-

raci~is.

A

politicamente

,

i..,

a

é um· re -

contemporâneas.
recente

na In01a-

de "voto distrital"

prática

f;.

o desenho

ativistas,

políticas

dos

ocupando

"gerrymandering",

da crise

faceta criticável

tornou mais evidente,

-

utilizado

fragmentando

da le

Fran

das minorias

politicamente

gistro negro na hist6ria
nas eleições

deste

Nos Estados

foi largamente

de exnressão

de distritos

Comunista

para 2,1% das vagas,

Nacional.

vez, o sistema de voto distrital

prãtica do Que se tornou

a mudança

do

em escrutlnios

o Partido

turno, a representação

da Assemblêia

provis6rio

Em 1958, com uma votação

o "voto distrital"

ar as possibilidades

o governo

político-

imposta

se

à competi-

.f.'

,

-

3 -

ção o Lo í.Lo r a L, força um a I nhame rrt o b pa rtí dá r o c d i.f Lr-u lrn , com isso
í

a renovaçEío dos nuadros

í

PJrtidários,

í

diminuindo

a capélcjdadc de inova-

çao e muda nca no âmbi to do -sistema poli tico como um todo _ DiiHlte de to
dos esses antecedent~s,
jeição liminJr,
propostas

com oue muitos

d~ imrlantaç~o

re, no entanto,

solução

setores

políticos

brasileiro,

ção do regime autoritário

pelo avesso

governamentais

funcionado

países,

~litude

ESSil

o eouivoco

as
cor

aue comete

-

o binJrtidaris

de estruturação
os problemas

ideol6gi-

de legitima-

em 1964. O oue f o nc í.o nav a nos Es-

não funcionou

a facilidade

e a re-

tem encarado

ao propor

do processo

instituído

10 menos,auestionar
na0ueles

no Brasil.

e para resolver

e na Inglaterra

él desconfiança,

onosicionistas

do voto distritJ~

para a contencão

ca do eleitorado

tados Unidos

compreensível

o risco de repetir

ram os estrJtegistas
mo como

torna-se

no Brasil.

com aue se afirma

pela mesma razão,

Seria

licito,

p~

aue o aue não tem

não funcionará

no Bra

silo
1. A exneri~ncia

de renresentacão

A facilidade
distrital

pronorcional

com que alquns

no Brasil

no Brasil

dos defensores

visualizam

um Figueiredo

da imolantação
travestido

do voto

de.De

Gaule,

o

encontra

sua contrapartida

rios da implantação

política

A ingenuidade

desta

almente

partidária,

os grandes

política

recente

no Brasil

que impediram

regionais
!

núncia

tem revelado

dificultou

político

de Brito,

eleitoral

de Navarro

ao favorecimento

de Brito demonstra

ção, e as disparidades
des partidos.
os gr~ndes

Basta verificar,

partidos

neste

sentico,

(PSD,UDN e PTB) perdem

acumu
De
des-

favoreceu
do eleitora-

com disparidades
o artioo-de

-

aue, em 1962,

1 voto no
aue o de 25 pau.listasl

dos grandes

favoreceram

com as me

adotado

de 1946,
política

como a distribuição

regionais,

artifici-

proporcional.

aue motivaram

onde se demOnstra

fato de

da vida político

além de conviver

Estado do Acre tinha o mesmo valor eleitoral
No que se refere

pelo

aue este sistema,

a renresentação

mais estruturado,

em nosso meio.

historicamente

de representação

por Raul Pila, na constituição

do potencial

de Navarro

com isso, as dificuldades

política

em defensores

proporcional

a livre organização

brasileira

adversá

fez coincidir,

do sistema de representação

partidos,

do ideoloqicmente

proporcional"

so é compreensível

ladas nela exneriência

de sua"proposição

da "representação
postura

atenuando,

fato, a pesquisa

que se arvoram

última

a vi~ência

didas de ~xceção

0.uixotesca de alguns

do "voto distrital",

da excelência

que a experi~ncia

na postura

partidos,

das sobras de vota-

historicamente
que entre

"24%

o trabalho

os gran-

1954 e 1962

de sua força eleito

-

s ,

'.

,

- 4
ra L, enou a n t.o o numero dl~
do e debitado

aos )'cC}ucnospi:1rtidos(lUC, par<tdox<tlmente, tem incentiva

da a sua constituiçâo.
aiêm de estimular

As conclusões

a fragmentação

soes internas

e a rroliferação

cujas

em âmbito

siglas,

Lucu e L,

7. r':~;l(~ ~;al-

par Lzuuo nt n ro n croacc em tl':,"

:;('l1S

de Navarro

de Brito reshalti:1maue

da vida partid5ria,
de aqremjacõcs

nacional,

alimentando

com implantaç50

se tornam verdadeiras

ci

regional,

leCjendas de a-

a renre sentação r-r or-o rc i ona L no Bra sil "Lambêm for ta 1eco

gressivamente

as bancadas

dos grandes

partidos

na Câmara

pro -

dos Defluta

dos".3
Mais corrosivas,
ç6es, no entanto,
presentaçâo
crutamento

politico

des impostas

"

politica

cunscrições

estaduais.

até o nresente,
região

sudeste

seguir, dem6nstra

Nas primeiras

duas colunas

dos eleitores

nas diferentes

os resultados

constitucionalmente
nara as eleições
atê a constituição

ria esperar,
de abril"

a formação

aprese~ta-se

rropostas,

legislativas

de 1967, cresce

dado o caráter

região

registrada
presentação

mais benéfica

das vârias

de um Estado como são Paulo

a

para as d i fe

da população

e

sido aplicadas

se node verificar,
da região

de 1946,

industrializados

se mantêm

Ainda

nor

<tO ~u~ se p06~

de sua nromulqação,

recente.

se

formas de câlculo,

se tivessem

da constituição

politica

1,

legislaturas.

sul. Paradoxalmente

I'ara os Estados

Dela nossa história

A Tabela

a super-renresentação

impositivo

da

em 1978. Nas demais

deste mesmo ano. Como

élflresenta,com exceção

distribuição

o percentual

produziriam

de 1946

tem sido sub-represen-

das várias

do Brasil,

cir -

industrializados

sub-representação,

aue a anlicação

te, e a sub-representaç50da

mais

são Paulo)

regiões

para a dis

desde a constituição

os Estados

os coef .i c í.e
nt.es desta

a circuns

entre as várias

órqâo do Poder Legislativo.

normas a.ue disciplinaram

anresentam

e a forma de cálculo

Neste particular,

daauele

que estabelece

dos Deputados,

(mais esrecificamente

tados na composição
rentes

dos Estados

sistematicamente,

nivel de dificulda

en-

eleitoral

para a Câmara

industrializados

da re)'resentação pronorcional,

crição

das vagas

do eleito

nao

tal, porém do princiflio constitucional

tribuição

do re -

do~ setores mais nolitizados

Quanto

no âmbito

mais

Um primeiro

de re

e renrcsentação

e estruturados

nos Estados

uma caracteristica

ã dinâmica

de articulação

regionais.

ã representação

é, propriamente,

no 0ue se refere

urbana

metrópoles

sutis, nas su<ts manifesta

0ue a eXfleri~ncia brasileira

mais conseouentes

a população

- grandes

e mais

e ãs oportunidades

ideologicamente

rado brasileiro:

c:

sao as distors6es

proflorcional registra,

dos setores

e nas:

nos seus efeitos,

o "pacote
(J'

fórmula

de

do sudeste

assim a sub-re-

extremamente

alta.

;.

•

ti

•
J'

TABELA

1

- .DISTRIBUIÇÃO
CONFORME

DE CADEIRAS

DIFERENTES

NA CÂMARA

CRIT~RIOS

DOS DEPUTADOS,

ESTn1ADA

E NOR}ffiSCONSTITUCIONAIS

PARA 1978

*

(PERCENTUAIS)

'I

REGIÕES

Proporção
Constituição
de eleito -de 1946
res

Proporção do
número' de ha
bitantes

NORTE

Emenda
n ? 17

3,9

4,1

5,8

7,2

NORDESTE

29,5

24,6

32,3

30,9

SUDESTE

41,9

46, O

38,8

SUL

18,1

18,6

6,2

6,4

CENTRO-OESTE

*

Constituição
de 1967

Emenda
n9 1 AI -5

10,6

Pacote
abril

7,1

6, 7

34, l.

31,9

30, O

35,9

30,1

31,7

37,1

17,8

17,7

15,0

20,7

19,5

6,8

8,3

10,2

8,6

6,6

de

A Constituição

de 1946 estabelecia
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- G Tomando-se

como base de c51culo

bros, na proporção

mero de eleitores

Se a ~rOF'Orc.?50

paulistas,

determinam

ras.. O ar0umento

vo1~idos,
subsiste

ta~ão dos Estados

Tabela

constitucio

dc oue lc número em a r-o na s :;1) cad c

assinalou

bicameralista

í,

5 f)roporcionalj.dade bruta vi

o Prof. Leõnidas

xausa,4

onde, no Senado Federal,

da assimetria

o notencial

é nenalizado,
2 apresenta

tados eleitos,

l::s.L:ldo
d eve+

-

nâo

a rerresen-

~ naritária.

Em consecuência
oeste,

com uma

de representa.ç30 dos Estéldos menos desen

como oportunamente

ra Federal,

isso, élS normas

de que a nura obediência

num reqime

contar

o tamanho ~la ba ncadu d arrue Lo

a. fixação

ria a ferir a rossibilidade

com ~20 mem

fosse co Lc u La da c orn La sc no nu

:rara 91 derutéldos. Enauanto

nais vigentes

de Deputados

de sua T)o~ulação s50 Paulo deveria

bancada de SI deputados.

ria crescer

uma C5m~ra

na distribuição

politico

dos Estados

relativamente

dados relativos

em cada uma destas

das vaqas

do sudeste,

rara a Câma

sul e centro-

aos Estados

do norte e nordeste.

a

de eleitores,

nronorçao

regiões,

comprovando

A

por depu-

0uantitativamen

te esta afirmacão.
TABELA

2

- QUADRO COMPARATIVO
REGIÕES

REGIÕES

DO PAIs - ELEIÇÕES

NORDESTE

LEGISLATIVAS

DE 1978

TOTAL DE ELEITORES POR
CADA DEPUTADO ELEITO

ELEITORES

DEPUTADOS

NORTE

DO POTENCIAL ·POL1TICO DAS DIFERENTES

28

2.040.603

72.879

126

11.67S.634

156

21.749.025

139.417

82

8.808.961

107.426

28

3.019.466

107.':339

92.6>38

z:

SUDESTE
SUL
.CENTRO-OESTE

--------Enquanto

a sub-renresentação

se pode atribuir

ã representação

litica das qrandes·cidades
magem de uma colcha
.e1eitoral

os candidatos

a sub-recresentação

resionais

lhe ~ inerente.

é o lunar comum aua a prática

para as capitais

são votados

mais industrializados

proporCional,

e metrópoles

de retalhos

tem reservado

dos Estados

estaduais

não
po~
A i-

~olitico

- áreas onde todos

e aue, por isso mesmo, dificilmente

eleqem

,.
,

candidatos

próprios

nara as Assembléi.as Estaduais

e C~maras

Federais.

r

,

-

Esta tend~ncia

nrevaleccntc

ra de um deputado
de, se atenua
eleiç6es

no periodo

a v~q6ncia

de 1978, a cidade

tação de anenas
eleição

de denutados

defasagem

estaduais,

na capital

Anesar

conforme

disso,

nas

de ele
.:

C<i.nlDra
Fedcr,ll. No caso da
é mais

3, a sequir aDresenta

dos dois rartidos,

do Rio Grande

D

é uma rarida-

por mais de 50 ~.da vota

onde a competição

é ainda ,maior. A Tabela

dos candidatos

rara

a figu-

cue teria condiç6es

é responsável

2 cand í.datos eleitos

auando

Norberto,

do bipartidarismo.

de Porto Alegre,

ger, cerca de 4 a 5 deputados,

-

multipDrtidãrio,

portoalcqrc:nse; como Cândido

durante

7

D

a proporção

do Sul, evidenciando

intensa,

esta

distribuição

de sua votação

o conteGdo

de nossas

a-

firmaç6es.
TABELA

3 ~ PROPORÇÃO

DA VOTAÇÃO

RA FEDERAL

PROPORQ\ODA
varAÇÃOOBI'!
DA EM PORIú

EM PORTO ALEGRE

NAS ELEIÇÕES

ELEITOS

À C~ffi-

DE 197~

DA ARENA

CANDIDATOS

DOS CANDIDATOS

NÃO-ELEITOS

CANDIDATOS

DO ~1DB

ELEITOS

NÃO-ELEITOS

AJtEGRE

0-11%

7B,6%

47,6%

11,1-25%

21,4%

42,9%

66,7%

10,7%

25,1-50%
+ de 50%

9,5%

Além d~ demonstrar

aue apenas

no caso dois deputados,

em geral,
menos

os candidatos

probabilidade

22,2%

14,2%

11,1%

21,5%

11,1% dos candicatos

Alceu Collares

mais de 50% de sua votação

53,6%

e Aluizio

em Porto Aleare,

mais densamente

de se eleGer.

eleitos

Paraguassú,

do MDB,
obtiveram

os dados demonstram

votados

como

em Porto Alegre,

Como resultado

disso ocorrem

nômenos e-o
duas consequências de grave repe rcu ssao na vida

po Lf

tem

dois

fe

tica

da

naçao:
a) o voto urbano

dAs capitais

e âreas metropolitanas

a eleição

de bancadas

legislativas

eleitoral

no interior

dos Estados;

b) as oportunidades
mais reduzidas,
tivosao

politicas

abertas

formadas

tende a reforçar

nor candidatos

as lideranças

suas probabilidades de eleger-se

com base

metronolitanas

num posto

sao

representa

menores;

c) em consequência,
dos grandes

o potencial

centros

urbanos

po Lí t í.co ideolooicamente
não é adeauadamente

e st rut.urado

representado

relo

,
- 8 -

conjunto

de deputados

eleitos

prefer~ncia

daauela

população

logicamente

as suas perspectivas,

suas bases noliticas
tendimento
d) por outro

lado, esta

ências,

situQcão

casos,

ção e estruturação

centros

apresenta

ao próprio

reforçada,

~letivas

é suficiente

e defici-

e aos 0uadros

ridade obtido

por quaisauer

jogadores

ponto de vista dos partidos
seu potencial

ã dinâmica

ficiência Anerente

titui a possibilidade
seu representante,

por uma

se verificam:

pazes de identificar
de governo

Finalmente,

da representação

relação

a existência
claramente

a representação

dade de articulação

orGânica

de partido.

de umdeputadoção proporcional,

abstrata,

no espectro

e n~ma eleição,

disputada

a luta intra-partidária,é

do Que a luta contra

contrário.

A conjuntura

Trata-se,

politica,

livres,

podo

de uma de~ue subse

dificil

politizados,
politicos,

cacom

interesses.

é responsável

em aue

a seus demais

é constante

do partido

na vida

de reoresenta

mais decisiva,
politicos

i:

pela dificu!

na medida

sob o sistema

e a atuação

os

0ue visa ma-

supostos

de partidos

os adversários

vezes

entre o cidadão

cujos

da eleição

- por e

populares,

numa ilha, relativamente

A perspectiva

candidato,

pública

porporcional,

da vida partidária,

ide~

de popula-

no entanto,

os seus próprios

proporcional

cada deputado,eleito

identifica

racional,

orgânica

de eleitores

diferenciados,

despertar

ser revista.

utilizando-se,

de uma' articulação

em to

oportunida

figuras

de um comportamento

de~

abrem-se

Que sofrem muitas

deveria

eleitoral,

e rarefeitos

ã opinião

em suas nominatas

inconsequentes,

nassam

de um residuo

formas de acesso
A acusação

de possi

com alta estruturação

que se beneficiem

de incluir

rém politicamente

esparsos

do eleitorado

de futebol.

politicos

ou ócuoaç6es

~ue consiqam

para pessoas

Quanto

profissões

politico

diferencial

de pessoas

lógica,

companheiros

apresen

de recrutamento

um can~idato,

de uma minoria

transforma

defasaqens

meio matropolitano

para eleger

ções seletivas

projetos

-

cujo nivel de )lolitiza -

graves

em aue uma soma de votos

Na medida

des, tanto para a eleição

mente

paradoxalmente,

é a oportunidade

aue determinadas

ximizar

para o seu a-

a particinilÇ~O nolitico

no processo

bilidades

partidos

ideo-

como um todo.
proporcional,

xemplo,

de

sofrem Q J)ressão de

cotidiana

aue,

urbanos

pela reoresentação

do o Estado

sua atuação

~o partido

corres))ondendo

inegavelmente

partidãrios,

ideológica

Uma outra distorsão

frutar.

vezes,

desestimula

0uadros

relativamente

partidários

pertencendo

de seus interesses;

nos grandes

tam, em muitos

e, muitas

e orientam

e a defesa

nartidária

•

0ue, embora

para cada

do partido
como um todo,

i:
fJ

,
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sua coe r êric

í

a diante dos clo sa f i.os co ti d t anamcn t c enf ren t a clo s no p La no

das decisões

executivas

sua proporçao

de votos

cada deputéldo e menos

na totalidade

de chapa.

presentação

~ neste

oronorcional,

rança necessária
ças políticas,

consigam

neste sentido

os deputados

da construção

dos. Pelofo menos,

est~vel

do mínimo

de partidos

de segu~

contribui

políticos

política

e o ou-

auando

org~nicas,

supõe partidos

porque

publica-

votos

s6 ~ possível

proporcional

comp~

do sistemél de re -

um está qanhando

aue a adotam,

na experiência

seus mesmos

como totalidades

aue a re0resentação

do par-

Pélrtido. Onde aparecem

forte

de

na r Lame n t arc s , alian-

de blocos

civil

Uma democracia

nos países

entre

não dispõem

do mesmo partido,

sua consolidaç~o

política

eleitoral

aue, na viq6ncia

Ora um governo

rias e articuladas.

bilidades

sentido

no sei6 do seu pr6prio

tro está nerdendo.

bilidade

de destacar-se

de

Mas a eleiç~o

do desempenho

para a solidificação

mente dois deputados

0artidos

dos eleitores.

uma decorrência

tido, do aue de sua capacidade
nheiros

ê o arande determinante

e narlamentares,

solidá

fortes

e

e

para a insta

ela solapa

org~nicamcnte

brasileira,

os

as nossi

. ,

articula-

isso pode

ser

r

constatado

- tanto no aue se refere

em função da realidade
ARENA

presente

e ~IDB. O ~ue existe

pOlítico-partidária

brasileira

do sistema

politico-eleLtoral,

tOlher a articulação
z:

na realidade

é a estruturação,

por paradoxal

do conjunto

atual da vida

em ~mbito

aue possa

de medidas

nacional,

í

;.

dinãmica

ser esta afir-

de exceção

orqâ n ca das forras. político

como

partidárias:

Mas isso não se deve tanto ã própria

aqremiações.

e um subproduto

plurinartidário,

das duas agremiações

de mais positivo

das atuais

maçao,

ao passado

que visavam

representativas

da

naçao.
2. VotocJistritale sisterre.
partidár~o - o contexto nacionaldo recrutamentoplI"tico.
A análise
revela

da experiência

aue não existem

so nao signific~

brasileira

razões

de representação

relevantes

que, automaticamente,

para lamentar

a adoç~o

nroporcional
o seu fim. Is-

do ~istema

de "voto

di str ital'" venha a re solver os problema s de rer-r esen tação pol Itica
aue o futuro nos permite
"sistema"

n~o é uma receita

cujos efeitos

Dodem

quest~o

algumas

Em nrimeiro

única e acabada

Em segundo

dificuldades

nue nos preocupa,

timo e puro de democracia

luqar por~ue

- tem inúmeras

ser os mais contraditórios

da político-partidária.
possui

descortinar.

este sistema

aue lhe são particularmente
não é a de chegar

representativa.

variantes,

sobre a din~mica

lunar, poroue

no entanto,

este

Tratamos,

da vi

também

associadas.

A

a um modelo

ó

neste esforço

de

,

- 10 -

pesquisa
.esperar

de perguntar-nos:
da implan~açâo

do voto distrital,

ças político-partidárias,.
ria, a luz desta análise
••

a) auais as conseou6ncias

que se naderiam

sobre a composiç~o

das for-

tais como elas hoje se distribuem?

b) pode-

o voto distrital

representar

um instrumento

"'i

válido

para o aperfeiçoamento

de nossas

instituições

democráticas?

.&lscan:J.o
uma resr:ostaparo d r'rimp.irêl
dcsws rucst6os,-;u]rwml's o:.ortuno r-ar
t r
í

de um marco concreto, o Projeto-Sarney,e r-rocuramos
, semiindo -os seus nrece itos, 0ue sâo relativamente
cer se ele tivesse

simnles,

sido aprovado

reproduzir

o ~ue poderia

antes das últimas

eleicões

acont~legisla-

tivas.
Uma nrimeira
territorial
definidas
mente

peculiaridade

das regiões

metropolitanas:

em lei constit'uirâo distritos

(... ) por tantas

unidades

is na forma dos critérios
de populaçâo,

etc.),

de dos sufrágios

apurada

tica proposta,

de votos nas regiões
nal às dimensões
Por extensâo

tantos

quantos

distrital

e sua capital,
habitantes,
para atingir
distrito

objeto

da integridade

deverâo

a realizaçâ6

a maioria

de vaaas

da condicâo

municinal,

ser idealmente

forem necessários

proporci~

prevista

de

nopulacâo

sune-

representadas

Assim,

num determinado
tiver

vizinhos

se

Estado
250.000

formarão

é -omisso neste

com sua sistemática

-.

necessários

de cerca de 300.000 habitantes,
O projeto

Dor

a condi

entre os distritos.
metropolitana,

no

as canitais

para satisfazer

de muncipios

é coerente

disposições,

ras 9ue seriam preenchidas
de Estados

Ou seja, serâo

um

particu

e poderá

-

ser

esclarecedora.

Com base nestas

pitais

é ~

com a sistemá-

aue obtiver

municípios) ~ 0ue tiverem

único de dois deputados.

de emenda

O projeto

no Estado.

ela e mais um conjunto

lar, mas a interpretaçâo

pela totalida-

reaiâo".

até o número

nâo sendo·regiâo

a populaçâo

,

(proporcionalidade

29'

aue, coerente

for de 150.000 habitan~es

mesmo

ideal-

lhe sejam cabíve-

dos eleitos

do partido

çâo de proporcional idade nopulacional
o módulo

0uantas

regra e Dor exisência

distrital,

representados

em lista partidária.

de sua pODulacâo

deputados

únicos,

a ser adotada

(o~,mesmo os grandes

rior ao módulo

metropolitanas

no artigo

metropolitanas,

texto legal de manutençâo
Estãdo

liAs reqiões

a escolha

mais votados

desta

a integridade

em toda a respectiva

será majoritária

os deputados

é qarantir

distritais

referidos

processada

misso na forma de eleiçâo

eleitos

do projeto

calcular

nelo voto das reqiões

e territórios,

do pleito

podemos

caso o projeto

de 1978, nos termos

o numero

de cadei

metropolitanas
tivesse

da Tabela

-

e ca-

disciplinado

4, a sequir.

.'

,
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TABELl~ 'l - QUADRO

CO~1J>ARATIVO DO POTI':NCIALPOLl'I'ICODAS CAPI-

TAIS DE ESTADOS

E TERlUTOrnOS

E REGIÕES

'l'ANAS (L:S'l' H1!\'l'lVAS
POPULAC10N!\ IS

RE GI

or s

POÇJulaçclO

lmput.e dns

1'llill.ll;·!I.,:':;u

e s t meuo

[~! f):i. Lu éi

C:C

- E175

(;Iíl

í

q I i. I. i.i
L

-

i~j.f"l r;:;

1078

f

f;

PARA 197 S)

1.'1 ~ j

_.

~" ( ~ I •

ql)[~

IlOpllti"lCJO!,

i

I~

1 r.1

l o t or, 111.::', 1:!1j ! LI I : :-:'
f1 rn~3iõ8S rne t; rono li-

C

: 'CJ

i:

~m'l'H.OPOLI-

11'1'l.I")[/11

1i"i.ilIFr:;

í

.erie s con I', Iff,;f:

r)

I,l'r]

jato Se rnuy

--NORTE

4.214.560

NORDESTE

32.0.:;30.273 126

SUDESTE

45.313.731

156

SUL

19.258.267

82

5.564.824

28

107.145.200

420

CENTROOESTE

.,

BRASIL

O que se rode depreender
aue as regiões
420 deputados

federais,

básica

o problema

des centros.

A oposição,

e disputaria,

tritos. A questão
detras

verno,

riricos aue tenham

contidas

eleqeriam

as eleições

e

135, dentre

Sarnei. Esse

os

fato atua

proporcional,

do voto urbano

obteria

4

dos gran -

a Quase totalidade

destas

na tobllidade dos demais

a esta constatação

é a d~ saber

não se esconderia

da oposição
muito

superior

se, por

uma manobra

nas metrópoles

dis-

visan-

e capitais,

ã do.partido

do g~

'.

estci 0uest~0

maninular

dos grandes

a divisão

eleitoral

aue compensaria

trabalhar

dados

não nos estão acessíveis

Além disso,

são incinientes

esta nreocunação

dos demais

centros~

necessitaríamos

no momento

elegido

na Tabela

de renresentação

neles uma vantagem

necessário.

135

do projeto

do sistema

político

obter

5

32.854.690

ã ARENA,. facilmente,

rais de todo o país aue,
de desagregação

13

82G.74.3

eleitoral

na representação

Para resnonder

3.016.996

e capitais

ainda,

.

logrando

sua defasagem

73

ê nroporcionalmente

permitindo

distritos

20.556 .639

certamente

desta matemática

onde sua votação

30

da sub-representação

subjaccnte

do isolar o potencial

6 .673.893

nos termos

solucionando
cadeiras

14

das informações

metropolitanas

sobre uma deficiência

1.7'30.419

28

analítica

eleito-o

no nível

os estudos

como objetivo

emi-

,

- 12 rmdi.ato e cent.ro L. Vale rcçrís trur , no ent.an
to , ncs í.a di rccao , o trabalho pioneiro

de David Fleischer,
toral em Minas

crue ana.1iza padrões

ele

concentração

disncrsão-elci

e

um Eslado onde a AI~ENA 6 francamente

Gerais,

mnjoritâ

. .ç~.

ria nas eleições
denutados

legislativas,

federais,

das eleicões

contra

lenislativas

aue os dois partidos
vidade

eleitoral

sentagão

e~ lq78 urna bancada

19 do MOS.

mineiras

6

Examinando

condições

de manter

os resultados

seu nível de comoetiti-

mooificacâo

nara o de voto distrital.

do critério
Examinando

de acordo com o ncrcentual

bases eleitorais

de 28

de J966 a 1974, Fleiscllcr constata

em face da eventual

eleitos

as resrectivas

apcnas

teriam

proporcional

de deputados

tendo obtido

de renre

o coniunto

~e concentracão

(nGcleos), as conclusões

-

das su-

são bastante

claras:
" Não obs tantc ~

r.n: 11m

como sendo paee-iuei.e ae eleição

cl.eo só)

2/3 dos deputados
çoee

federais

ee iaduai e, entre
tombem,

No ta-ee,

deputados

entre

no estadual".

nos pl.ei.t os di.o t.r-ita.i e, ve-De

da IIRr:!VA e do MOS ne acham nente

3/4 e 4/5 doe deputados

uma l.içiei.i»,

as fileiras

r,

nesta
I/!!!(Z

dos "di.etx-i tauei.e'' do que a

!lRENA~

ça do sistema

a crença

de ~ue a ARENA

dizer

a l.cru n s outros

não se beneficiaria

muito beneficiada

li

nd.: são coni i.rmadoe

que fc-r>çassema escolha

seria

de candidatos

pe los dados.

arqu

da mudan
e que "á>

,,.

,,

( ... )

a ma1..Sprejudicada

com eleições

unicoe nos demais distritos

dis

(naoueLes

se const tuen em redutos comr-act.os
de votação de um íiruco candidato, corroo de
í

f-bmeroSantos em Uberlârrlia)
~ P'?" ,'au~,a do probl cma da compet içao
Com o ex-PSD~ e;r:;-UDN
e ex-PR coexistindo
lha seria

seus

no pla-

px-inc ipalment:e

que os mitos de que "a opoe t.çao seria 'liquidada"

No caso de Minas Gepais~ a ARE~4 certamente
0Ue mo

11r;

eleitoral:

"Finalmente~'podemos

tritais~

[JY'0lx;r'Ç:([()

7

aue reforçam

ARENA'seria

'.

faixa.

ma-ior

Mais adiante em sua anâ li se este pe sou i sedo r apresenta
mentos

(lua ser.ipre uns

ni.ue L, Em re laç:ão às e lei

encont.ram-rie

do A:f.Jii .l.: L.n'

'lIdêJICÜ1

-

nu

desastrosa

sob a mesma l.eqenda , em mu i.tae regiões

para a coe sao partidária.

Relativarrente
às razões

intra-rar6dária.
a esco

" 8

oue determinam

a vantagem

relativa

do _~1DBem fa-';

ce da adoção do sistema distrital,
"Os

dado s re fl e tem

o -traba

ço e e de 1970 para recrutar

minimizar

a competição

l.h o me ticu

candid.itio

agreaa ainda

l.o '"o e árduo

fortes

intra-papf- i.Iai-i:a, "

Aresar deste esforço

Fleischer,

aue:

do MOB ~ apó!? a sele

de

em todas ae reqi.oee , numa tentativa

9
:i;>

da ao.rcm í.a çâo oposicionista,

o trabalho

nermite

velar aue a renresentação nroporcional é resnonsâvel nor distorsões
bre a ade0.uada distribuição esnacial da renresentação ~01Itica:
"Constatou-se

i

que o atual- sisLr.l1Io de eleições

proro»

riona in não proporc

re

so -

i.ona uma r epre-:

,
- 13 pol.i t.ica

eentaçdo

mas regiões

à di e t.r ibu içao qeoqraf ica

fiel

sul=repr eeentadan

"111,'11::

r:

rio !Jo[J1A.loçÍ"io
mi.ne i.ra , dci xando
Fcnomcno

:;up{~r·-r'('l')'(·::(:lIlnr!(/::.

('::/1'

algu){(lO ocor

'(/lIi'

10
di nt.ri i.al . "

rei-ia com a repreuent.açao

Embora não dispondo de informoçõessistemáticas'
que permitam reproduzira pesquisa
de Fleischerno Rio Grande cb Sul, onde as condições contextuaispraticarr.cn
te se inve!:
tem com a maioria q:osicicnistanas bancadas legislativas,duas observações são fOssi
veis de se formuLar, no que se refere a uma evont.ua I cxtcnsao de suas concl \!!';óes:
Uma análise não exaustiva do perfil político dos denutados federais e
estaduais

eleitos

em 1978,11 permite

que o padrão deregionalizacão
no recrutamento

apresentado

de seus candidatos

da ARENA. As informações
83,3~ dos denutados

(vice-pref~itos),

Isso sisnifica

uma enorme

está lastreada

pela disnuta

nos nermitem

eleitos

nroporção

se

afirmar

POSSiJ.

pejo ~1DB no Rio Gr a nd o do Sul,

~, sensivelmente,

disponíveis

federais

res, ou prefeitos

que, tranouilamente

mais elevado

afirmar

pelo MDB em 1978,

o

oue, 11010 menos,

Ja foram ~ereado-

ou candidatos

a prefeitos

de candidatos

cuja carreira

de um eleitorado

aue

municipais.

local. Os Gnicos

001ítica

tres deput~
.

dos aue não se incluem
desde

1947, GetGlio

na sul do Estado
de ser natural

nestas

Dias,

características

são Carlos

Santos,

lider de imnlantacão. nitidàmente

(princinalmente

de Vacaria,

Pelotas),

disnondo·ali

regional

e Eloar Guazzeli,

de razoável

,.
•

deputado
na z~

0ue a0esar

forca eleitoral,

el~

a.

qeu-se oraç.as a votos obtidos
via cornorativa,. dada

sua nosi~ãoc~e

RS. Por outro

lado, a bancada

seus membros,

anenas,

força eleitoral
crutamentode
cracia

do nartido

Chefes

inclusive

do Conselho

da ARENA

narece

entre ocunantes

Regional

política

53,3% dos
local. A

altos cargos

dos eleitos

ou Presidentes

na buro

-

foram Secret~

de.Autarouias.

No pl~

C u'':'"J

no estad~al: estas tend~ncias

~-'-Es'tas

considerações

distrital

se mAnt~m

nprsist~ntes.

pe rrn tem conjecturar
í

no Rio Grande

leição dos atuais

cue a imnlantacão

do Sul, no a.ue se refere

legisladores,

criaria

maiores

Gerais. Uma segunda
tendências

observação,

no entanto,

detectadas' por Fleischer,

mais geral aue os dados

dificuldades

buição reg ional dos deputados
sador se refere
nimização

a um

/I

da "c omp e tição

t rabal lio

correlata

diz respeito

estão a sugerir.

e árduo"

de e-

para a ARENA

do que em Minas

à corroboração

a uma interpretação
Ao referir-se

emedebista s em .1\1inas
Gerais
meticuloso

do sistema

às possibilidades

a.ue para o MOB - e isso, num nível talvez mais acentuado

caráter

cerca

da OAB-

:residir, no entanto, no:re

de

oua ndo cerca de 60%

de Gabinete,

nelo anoio
obtido
.

.

apresenta

lastro de carreira

situac ionista

seus candidatos

rios de Estado,

membro

federal

com o mesmo

e st.adüa L e federal,

..J~<.l ~r'

em todo Estad0,

I

orientado

de

·ãdistri-

acru eLe pc srrui

no sentido

in i.i:a =po r t i dàri a ", 12 Sem nrejulzo

das

da mí

da motivação
~.

aue possa ter orientado

a estr~t~aia

partidária

em Minas

Gerais,

narecer oue a tendência

na ra a va Lor í.z aoâo do recrutamento

auer noo

de lideres com

,
- 14 sólida jmp1anti.l<,:oo
r'eq í.on a J, ros pon de a uma nc ces sí.dacle

~'

de sobrevivência,

im

posta ao partido oposicionistu, (~nlimbito nací.ona l, pelas próprias regras do joco poli
tic::o
do período cJ~exceçao que
ceç6es,

rerres~ntadas

~';l~ i

nc1(1 administraçâo

rais, e pelas administruc6cs
o rodér de Estudo

de Israel Pinheiro

cmedebistas

tornou-se

inacessivel

do recurso

em ~inas

do Rio de Janeiro

à onosic5o.

ARENA com as (1c1ministri.lc6cs
rcvolucionârius;
nico a beneficiar-se

com r aras ex-

nauqura em 1964,Neste período,

politico

~

(Guanabara),

IdentificLlndo-se

tornou-se

eleitoral

Ge-

a

est0 nn~tido

renresentado

o G-

relo a )

cesso a cargos da administrac50
entacâo

técnocratizante

nha diminuido
r er Lodo

e federal.

Jestes

carnos,

nrivileqiudos

situacionistas.

Simnósio
Pes0uisas

nura o recrutamento

O nrónrio

"Os Petrtidos Políticos
e Pós-Graduacâo

aue nermitem

0uantificar

F1eischer,

no Brasil",

em Ciªncias
e evidenciar

Embora

nGblica

como tramnolins

b í.r.a r t í.cta r Ls t.a, os l'OStOS da administração

os instrumentos
liticos

estadual

do l'rocesso da adMinistraçâo

imnortância

LI

nGblica

,

a ori

federal

te-

rolIticos

no

e st adua l tornar-se-ao

e a leqitj,mação dos p~

em trabalho

apresentado

da Associaçâo

Nacjonal

Sociais",

apresenta
- . 13
esta tendencla:

ao
de

as informaç6es

TABELA - 5 - Cl\RREIP.APOLITICl\ PRE:-CÁr-1ARA'
FEDERAL: F,qE0U:CNC
IA DE CA~GOS
CUPADOS POR AFILIAÇÃO PARTIDÁRIA
(em %)

O

.
l

AFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA

Altos
ce r-g o s

federais

Outros
cargos
federai s

SQ(:retá
rí o s de
Estado

Altos
cargos
estaduais

Outros
cargos
estaduais

Prefeitos
Vice-prefeitos

Vere ado- ,

res

.

;

,.

..

!'

ARENA

6,7

5,3

23,1

22,6

23,8

19,6

21,3

~mB

4,9

3,8

10,4

11,5

17,5

12,3

25,1

6,0

4,7

lR,l

18,2

21,1

16,7

22,8

15,1

1~,1

21,2

18,7

19,4

20,1

12,1

GERAL
1967-79
GERAL
1946-67
Fonte:

~

Fl ei schev,
David - liA J'i'd;::;','ilO
1979 (muneoqr afado ) , pá~7'l:rb.1

:5.

pal~a o Bi.par t-i.dar-i emo no Legislat-ivo~

1966-

;:

Os dados acima anresentados

esclarecem

o sentido de nossa arnumenta-

f

:

çao:
a) a passagem

nara o binartidarismo

reduz a imnortância

de raL como t ramr-oLí.m r-oLi t í.c o para a Câmara
,15,1% e 13,1%, os de~utados
aos, ou de outros
b) as Gnicas

carqos

recrutados

federais,

nosiç.ões aue anresentaw

nartid~rio,

Federal

da burocracia

fe

(dec re scem, de

entre ocupantes

de altos car -

~ara 6,0% e 4,7%, resnectivamente);
crescimento

entre as 'acima selecionadas,

relativo

s~o asde

no neriodo

outros

caroos

biesta

,
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na legislação

c Le t.o
ra I do, ~)élisobedeca

a uma tal pretensão.

í

A e xne rí.e
nc i.a hi st.ór ca d as "reformas

eleitorais"

í

- .,

c ias de crue , crua ndo o ooder
de a sua prónria

fi

e nem tão óbvia,

de jntervir

Primeiro,

o poder node cometer

luqar, a din5mica

se o aoverno

-_.,

teria embarcado

dinâmica

do ~oder se resumisse

a comnosi~ão

da Câmara

Constituição

de 1967,

atenuado

e

a sub-renresentação

como condição

regime. Assim como,
da

prónria ARENA,

tremo de uma tran~ferência
tentativa

~e implantação

til e eXiqirá

manter

no rresente

como partido

de matemática

e apoiar

do aoverno,

se

De fato,

a nrópria

nolitico

oposição

do nrónrio

deva prescin~ir
no ex -

de poder bara o MDB. Se existe manobra,

consideracões

mais amplas

certamente

ili

não teriam

sem cair, certamente,

do voto distrital,

a

nelos critêrios

e continuidade

momento

di fi

eleitoral,

mais industrializados.

para a lpgitimação

talvez,

erros,

assim como o Pacote de Abril,

nrecisava

VêZES,

estratégi-

Por sua vez,

seria hoje regida

dos Estados

ao tempo do AI-5, o governo
partidária,

numa mera auestão

o AI-5,

erros

não cometesse

na canoa do binartidarismo.

dos Deputados

muitas

nao se resume ã mera ~atemâti

do noder

ca eleitoral.: No caso brasIleiro,

a relação

não é mecânica,

da nolitica,

í

cilmente

Apenas,

e o sucesso da intervenção

como as t oor ns consniratoriais

fazem CTuestão de nronor.

de evidÊn

Lervém sobre' a 5 regras do joqo de cue d epen

leqitimacão,' não o faz gratuitamente.

entre a disrosição

cos; em sequndo

i

é renleta

na

esta será mais

na sua interrretação

su

e avaliação

concreta.
3.Voto distrital,
Os dados
deste

reestruturação

p.artidária e Dolitica

sobre recrutamento

texto,

nartidário,

nerm'iter!
aflorar
/

tradicional.

trAbalhados

uma auestão

teórica

na secção

de extrema

anteri~

relevância

,

rara a

a

l

nâ

de n~sso modelo

í.se

nificacto at ua I do coronelismo
Abordando
Fleischer

enfrenta

do aue:"Seu
mi z a

ç

ao

letivos

de

da

na is
nação
ta
'ria

c omp

nas

d

ia

Aua

reparti~~<'

r omi

u e o

c o r o n e i iv

p r o x ima e
WIi

elei

literatura

ç

oe "

,

tu

I1ssim~

alto
uma

Uma vez

,

Mais

( c ori mr71:S

os

dos

- .
{;(',!IICnC'1-.a:

í,

operando

utiliza

ele

"p r omot or

público

da

bu

r

~
o

c

r

a

interioranos~

den-

c a c iq u e s

r e q i o=

=t=:

uma

i:a

à b u r o c r ac i a e~

voltaria
e

cargos

r e c u r s o e

c om p l.e t a r

à mão)

a maxi

os'

d e e tee

votos

destacan-

entre

dentro

coron~is

David

sugere

a l.t e r n arido

a s p i r a n t:e

tarde
recursos

e to e o si~

o conceito,

politico

..u a n d o nosso

r-c

relevante

a sc end en t e ,

tr o c a

cc

federal mineira,15

e folclore

o aspirante

em

o

brasileira.

vara-apoiar

c a r q o e l c Liro

em n i.o e l. mais

novamente.

a l)

a;

t.Lc

de operacionalizar

t>1il'c','i'l1.tica.

e e t adu

poli

sobre a bancada

"c i q 1,-;-':.i(:1le/l

da

o c u p a nd o

vez

na

nomeação

e

p r e j e r e nc

disponiveis
tro

a necessidade

um p.:uil,ão
os

na nolitica

em artiqo

levantamento

e

C'1-.a (de

a 0uestão

e conj untura

o c i c l.o
-

se

vereador'

r e p e t i=
-

pr

e+:

i

r

,
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e e i t o -- c h e j c de utt; 'prO(jY'r7I11Gv c q i o=a L
fe

de gabinete

secre,tário
ç

de

de

o e e ç.:e

emnirica

disponivel

na burocracia

~ emniricamente
exnansâo,

i-c çri-u t.rari u c e t:e d c u i a s, alterna

pela ~nfGse

na anãlise

ad neríodo

situacionista

multipartidãrio,

~arece manter-se

Leal jã detecta

(~esta

promisso>.uma

í

troca

fortalecido>
mente

s

q í.f í.ca
n

de

proveitos

e a decadente

os senhores

de

A literatura

terra.

locais

to e o notencial
is ingredientes
to deixara

ttt

o poder
50

ial

tem registrado

Cintra

de decisão

c ional.,

face ao poder

nos 6raâos

e auando

importemtes

decisória

Evidentemen

,

como

Nunes
1!IUIi

c om -

proaressivam~nte

dos chefes

locais>

diferentes

avaliações,

"coronelista",

notada

-

institucional.

as eleições>

em curso nos iclt imoe

À ~noca,

decis6rio

auando

estaduais

a.

o vo
e

a

dos legislati

-

foi ineauívoco:

prolonpasse

o vo-

seriam os nrincina-

face às transformações

;<,0 anos.

nor par-te

"É'

como método de seleção

se

de

da 0011

Entre estes,

as administrações

o notencial

para fazer

eleitoral

~e viaência

central.

no

ou da 1'011-

maniDulãvels

leaislativos,

ao legislativo>

ainda que metamorfoseada

econômico e social

a

possibilidade

í

força

t í.c

Li

atribuí~a

de sua sobrevivência

~a RepGblica,

tes> e restasse

no

antes do enis6dio

e estaduais,

permanecessem

no ~mbito

em aue Victor

Escrevendo

vos fora e svaz í.ado , o d í.aq nó st co de Cintra
que enquanto

ao menos,

p~hlico>

~olitico

de ser utilizac10 nara eleger

Pr~sidência

í.cfio

u

ã disnonibili~ac1e de recursos,

tica tradicional
das elites

entre

do processo

nocBrasil.

Ot~vio

s

tal como

,,17

especializada

ticá·'traditional

Ln

influ~ncia

aue se refere à dinâmica

1974, Antonio

do

daauele

da

se nao anresenta

em nlena viq~ncia-

e diferente

16

neste !lrOcesso

coronelista,

de Fleischer,

te, o enauadrarnento hist6rico
o

leaislativo

aue assumem

aue o fcn6meno

nc t i c t a:"

«o io

sobre o recrutamento

estadual;

caracteriza~o

relativamente

do partido

1,·.:{t'::l.'1l:1:vn -

a l t.am c n t e e j i c a.: rle n t r o elo modelo

em todo o nais, denuncia,

as posições

d a !l::I;r?mhZéú,

.

u"m'padr'ão

A evidênciG
ARENA;

- d ep u t a.l o j'ederal"

d e p u t a do c n i.a d uri L - o h e

-

um n ec r et àr i o - p r e e i dr n t.r

c o t ado

seria

(':;/;(UlWII

de supor
dos governa~

vida da politica
de tipo

O que se deve i-eal.çar

tradi

demográfico>

é que~ até

1964>

ainda que em declinio> a politica
do coronelismo contava na balança do poder. Hoje, isdaa apenas ree idual.ment:e
.
50 se
. (( 19 O orocesso teria se c urrm r i.d
o , o interregno
coronelista,

~eramente

de construç~o
ficiente
mática

caracterizara

do Estado

um momento

naciorial, 0uanfo

nara imoor ã sociedade

de nassaaem

sua estrutura

a centralizaç~o

no nrocesso

ainda

autoritária

nâo fora su
da nova sis~

federativa.

O fe~õmeno

eleitoral

de 1974, com a crescente

dificuldade

de legiti~
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çao enfrentada

pelo reqime,. solana as busos das conclusõ~s

voto, e'o legislativo

como centro de resist6ncia

nesar na ,balança do noder,
constitucional

~ue

constata~1aria

Auxiliadora

as mais' l'ecentes
persistência

das atividades

acentuariam

as contradições

cialização

e recime

ditar

r 1... a

do 'ci : i cina , junto

capital.

entre

0.:3

o seu donrinio

Isso

,

(I

possibilitou

lJaSSam'a

E como bem

!(J)'/,:

com

r , .•. J>·!·I·;,'O,

que .'::(,);' I!:;>' oi/wJi
ec:oil··~I:J(·,!;:

a

:":I'C.!'c1!!i

(r;/(I'm~.c.;Lênr:úJ.
e rC(Jilnr:?r ir: !,./!· ..·.n-La ) , qu.e

1/

à;;

a Li.in.dade r; ditar:
F()7JtJ(,(lf;~

"modcvui.c.nü.cn "

((:(lIne~

por r.ur: n,,::, t.rvicun

=»:

er rerae murric i.pa i r., ectaduai e

[crlcra ! ~

(e

que

1::,~Glli(J

"p:rest~7igio de emrrc>:;i;úNO"doe eJwFe:: l oco i:i , Mas

soc io-coonomico

do t.raba Lhadov

f01:

o

de uma crise

civil.

bac icoc . Il" modiFicações

de aeea lar-iado ) . Ils modifi ca \:0(':;

do ní.ve L de vida

expressâo

l)(}7.ít;Ú·u:;~

(!(')/l/O

"arcai.zant ee

e em coneequenc-ia

não atingiram

economican

i.ant.o

gido o jogo de compromissos
não totalmente,

o cilnal Jc

de 55: "... (> qi«: de [a.Lo

Ferraz

ia em seUD elementos

aqrar

institucional,

se aprofurida no seio da sociedade

modi jicaçoec

ram a estrutura

tornando-se

de Cintra:

Locn l., que linri ia as poee ib i t.idade» de me lho

loura L~ at.raue»

rede jirn.çoet:

da conc entrraçao da propri-edade

no sistema

e do

coronel.i i.ta, que o [ai.em noln-ein.oer

.
." . 19
no novo con~ex~o

O que se poôe àepreenderdestas considerações,
talmente

o seu valor como recurso político,

modificou
<)'

tão substancialmente,

de pesar na balança
se pode deixar
mente, possam

do poder,

de investigar,

Brasil,

so de características
pacto

na presente
neste

no sentido

com alguma tentativa

to-

e nem a estrutura

se

para' que a política
quadra

contexto,

vir a ter as propostas

cos mais conservadores,

e que, nem o voto perdeu

tradicional

histórica

as relações

que se multiplicam

da implantação

de se reviver

tais que pudesse

social

deixasse

da naçâo.

que, eventual-

nos meios polit~

do voto distrital

em escala nacional

ser caracterizado

co e social,

deverão

relevantes

do e estilo

do padrão

manescente;

a medica

processo

da politica

processo

eleitoral;

ma eleitoral,
exercer
eventual

esclarecer:

para a compreensão

coronelista

como um "novo

tradicional,
a direção

no ãnillitodo sistema

de políticas

e tomada

nexos

neste novo contexto,

do impacto

ou sua substituição

política,

estabelecer

político

porventura

do atual

do voto distrital,

como um todo, paralelamente

de 00verno.
-'

re

entre o

e a dinãmica

da poli tica t.ra d.í.c i.onaI no cenário
de decisões

políti-

do signific~

causais

que a manutenção

pelo sistema

no curso

no quadro

das redefinições

de intervenção

em que se possam

revi vescência

as modificações

no

um proces-

coron e Lí s ta". As ques t.óo s relevan tes de serem respondidas

desta investigação

Nâo

do
sist~

possam
a uma

da fo-rmulação
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3.1 NeQ-coronelismo
Um balanço
"

"

e voto
distrital:
-----.•. ---

das características

atual do coronelismo

poder5

~ue

fornecer

redefinem

S8

eJemQntos

."

no presente
de nossas

jogo do poder.

instituições

bem conhecida

nOlíticas,
"Conc-o

vr e

fes

do i:

c a e do

locais

( ...

influência
tr

na c i o n a l ,

Ca

do

de

c e mp r e que

candidatos

de

Este conjunto
to distrital,
vigência

da

o s chefes

l o ca i n vejam

devem

e

de ,dis-

r:/wfri:;

t,!wf.:nr:l:as

0-

e l e i. -

a p o e e i b i l id a.d e de

20

nolíticas,

e alheiamento

de um estilo

seado no clientelismo,

atribuídas

a vigência

encuadradas

das 0uestões

do Brasil

do vo

em face da

o voto num ch€fe

nolíticas

rural ns Primelra

de mobilizacão

~olíticas

política
local,

da Do~ulação,

Dor nar-

Renública;

fundamentalmente

ba -

que é também o centro

0ue definirá

a direcão

di-

nara on

pender o eleitorado;

c) o v ot.o em aberto,

oermit.ido npla legislação

cias em 0Ue as nróprias
coerçao,

,I.? i,)·,':;/;iqio

(.~::cpnnsclo de

ser adeauadamente

te da grande massa da ponulação

de deverá

figura;;

-

de:

a) um padrão de isolamento

nâmico das opções

a

os

ilo ': c h c

a lio a u o n t.a d c d o :
nu

.'

.'

segundo

Io/'/,a7,eci/ll"lIi,(J
(I:;

das

de estudiosos

Lima Sobrinho,
()

COI1f7Y'e:,;:;o

p rop r i a famillo."

sua

no entanto,

b) a vigência

IU//'ri

c o r r u p çn o

de conse0uências

histórica

t :/

qu a n do Óna o possuam

i t:o . Ea c i l i t.a a influêru:ia

l i qàr q u i c a e ,
ç

) Afasta

t.amlu-

e

tradicional

a interpretação

co~o, B~rbosa

oua s o voto distrital:
í

da política

í

É

anterior

nara uma ~vnliaç50

cond í.cô es capa z.es de mao na n rn zar a' influência
í

no ~uadro

o comando

oligarauias

eleitoral,

em circunstân-

locais detém o controle

das forças noliciais

e o mono~ólio

dos meios de

da violência

nara-

estatal;
d) a inexistência
nrio governo

é 0uem organiza

e) a intermediação
o Estado

de justiça eleitoral,

mais das vezes

(com a total ausência

plano local - a escolha,
ou outro coronel,

políticos),

a população

de outros

interlocutores

familia

ou coronéis,
é crítica

políticos

as

(poraue

e exclusiva

do Estado

se viabiliza,

postulante

entre

(com as 0uais

se0uer vai votar)

auando eventualmente

uma ou outra

locais,

em aue o nro -

eleitoral;

em nivel local

estes chefes

dos coronéis

o nrocesso

nelos chefes

sociais dominantes

se confundem

sem a intervenção

e supervisiona

estabelecida

e as forcas

em circunstâncias

no

é entre um

do comando

político

10

cal) .
SeI de um lado, nosso estudo
tância da política
deixar

tradicional

de reconhecer

prevaleceu.

nropoe

a tese da contfnuidade

no cenário

as mutações

do auadro

atual,

de outro

da imDor -

lado, não pode

em 0ue a f6rmula

coronelista

:.

,
-

o

processo

de urbanizaç~o

comunicacoes,
>.

- ..

estruturas,
nõmenos

.. .,

, a modernização

a especialização
o scccionamento

interligados

burocrãtico

e contraditõrios

tico local 0ue traz a escola
les traz as condições
sociadas
provoca

ao estilo

mercado

tradicional

aos 0uadros
de trabalho

ços da política

da cultura

de clientela.

importante,

dade dos eleitos,

candidato

narcialmente,

é a evidente
ao partido

do compo~tamehto

e de interesses

auentemente,
classes

a alta vulnerabilidaoe

populares

entidades

enfrentam,

associativas.

esnecialmente

ro é uma demonstração
mo.em análise

as nessoas

aue seião defendi-

pio, através~do

aual se pode exnlicar

sição partid5ria,

nas comunida~es

ção-modernização.

As pessoas

a nercerção

tanto, enaganadas
representantes,
interesses
cilmente

auanto

afinal

d~ outras

as nessoas

um inauilino,

nessoas
votam

já atingidas

e grupos,

a manutenção

nar o sentido desta
Antes mesmo· de votar
tenoem a recusar

promessa

assim

Um truis
o princi-

de urbaniz~
o fazem,

defendidos

ser convencidas

si mesmas.

dispositivo

aue defenda

difi -

Por exemplo:
va

a auem nrometeu

legal, certamente
votará

noutro

os seus interesses

seu anoio a 0uem ostensivamente

por-

a apoiar

nor força da "den0ncia

0ue o deputado

agride

sem

por seus

~or meio do seu voto. Mas,
contra

e

hoje, da op~

nelo processo

nadem

e, provavelmente,

em alguém

imnlantação,

interesses

sendo despejado

deste

as

do seu voto; nodem votar,

conscientemente

aue estivesse

aue

brasilei-

adaptativa.

e comumente

As pessoas

zia", sabenrto, pouco antes de votar,
voto apoiou

a iõlida

aos verdadeiros

e, conse

às condições

serve para explicitar

significado

eleitos.

direta

de sobrevivência

podem votar,

nítida do nrõnrio

tem sido len-

autõnóma

à repressão

e racionalidade

eleitoral

ten-

da representativi

no curso do desenvolvimento

de p~rtinãcia

de _comporta~ento

no senti

em seus locais de trabalho

~1as sua estratéaia

de vida 0.ue lhes tem sido impostas

de oposi

eleitoral.

Este nrocesso
.

política

os la-

correlação

subjacente

to· e traumá tico em razão. do haixo n Ivel de organização
9

as-

ao

histõrica

ou nartido.

com e -

e sua incorporação

em função da sua percepção

do tino de nolítica

poli

in7

de industrialização-modernização

a votar

dos nor este ou aauele
-

disso

e o apoio politic~

ideolõgica

O chefe

sua maior

ao mRnos

e a tendência

do da cre~cerite estruturação

dem, crescentemente

rompendo,

são f~

O desenvolvimento

emergentes,

nacional

das

características

nolitica.

Demonstração

ainda,

No curso do processo

de muitas

sociais

politica

comnetitivo,

estatal,

~ara o seu municipio,

superação

das

e a multinlicação

do pacto coronelista.

das forças

-

o nrogrcsso

da administração

~e dominação

entre o voto urbano-industrial
ção. Mais

sociais

e a indGstria

d~ nrõpria

a maior articulação

tegração

das funcões
,

acelerada,

20

seu

irã 0uestio
candidato.
as pessoas

estes mesmos

in-

r

•

-

I

,
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teresses,

o 0uc e uma mancir~

do "não sabemos

o (1:uequeremos,

que nos não aueremos".
um indivíduo

ria aue a acompanha

aue possam
deputado,

ou

orientar-se

à atuação

tribuam,

de alauma

explique

o voto ainda majoritário

cia da vontade
A questão

infundadas

aue o goverpo

às considerações

anteriores

ter sobre o nrocesso

tes deste ensaio.

No entanto,

ção bem definida:

se o processo

ção de seus representantes,
de suas bases políticas,

na análise

vadoras)

nas e centrais,

econômicas;

de pragmática
teração
pontam

i)

empírica

dos perfis

na direção

valendo

da população,

do Brasil

torado relativamente

se referem

seria provavel
eleitos

em

eleitoral

demonstra

aue os

nGcleos

médias

das ca

mais conser

mais marqinaliza

-

falta de con

por cultivarem

As conclusões

uma atitu-

de 0ualauer

forma de in

a serem dai extraídas

a-

hipóteses:

da própria

à atuação

em face

tende a se

por absoluta

rej€ição

de aue a tendência

ca do voto e uma decorrência

a atua

rural e, nas zonas urba-

aue se apresentam

e, mesmo,

das seguintes

do voto e u-

0e deputados

e das classes

uma

numa dire -

destes

(a parte peauenos

marginalizados

políticas.

a afir~ação

tes à sua eclosão

nesta direção

do

nos limi-

relativamente

esta percepção

assim como, marginalizados

de alheiamento

ideológica

por Fábio W. Reis,21

da ARENA

nacional:

apontam

a proximidade

pollticos

nas periferias

ou informação

-

aos e-

exigiria

A lógica do comportamento

entre os segmentos

dos da vi0a política

a emergên

nrovidenciar

do eleitorado,

tanto mais nítida

eleitorais

se localizam

ganha propor-

ideológica

A resnosta

de estruturação

como é formulada

redutos

con-

estadu-

diz resneito

consi~erações

auanto maior

Uma evidência

madas mais nrivilegiadas

dições

algumas

às suas bases eleitorais.

principais

ao nlvel

de estruturação

eleitoral.

do nível de percepção

~l

ou

se faz sentir com toda a sua expressividade.

empírica

brasileiro,

local,

Isso talvez

senatoriais,

aue n50 se torna po~sivcl

relação

líder

em ave o nível da eleição

fundamentação

mente obtida

primá-

de aue os mesmos

recebe

do processo

tornar possível.

de

dil distância

desta m-esma crise.

voto a distritalização

ma resultante

o

se cxtende

a rejeicão

em funcão

como no caso das eleições

subjacente

feitos aue noderia

agressão

de um ou outro

para a solução

no momento

ponular

fazer, mas sabemos

regime,

inclusive,

por expectativas

forma,

il id~ia

à idéia de uma "crise constitucional".
podem,

ter, relativamente

ções plebiscitárias,

daauela

(partido) nara o próprio

corresponde

Mas,

aue é preciso

Q

a percenção

caso, as pessoas

al e municipal.

•

Ouando

ou grupo

Neste Gltimo

talvez milis elcQilntc de rep~oduzir

para a estruturação

capacidade

de seus lideres,

a capacidade

ideológi-

de percepção

duas variáveis

de discernimento

do elei
relevan~

do eleitora-

.-

,
-

do, assim como a visibilidade

do comnortamento

22

-

))olitico de seus renresen

tantes;

.•

b) lã onde as con~iç6es

socj.ais e culturais

da consci~ncia

do eleitorado,

relativo

politica

distanciamento

vos da representação
Gltimo

dos eleitos,

pronorcional

sera, nrovaVelmente

polltica

das classes

mais eficaz

relativa

futuros

balho, mas não se pode deixar
nos a persist~ncia

e aue apresentam

dos ingredientes

0ue permitem

proporcional,

tos e as comunidades

contribua

viabilidade

para uma explicação

polltica

governamentais
der destas

do partido

destinadas

dificuldades

tidãrias"

e, no mInimo,

disputando

significativas
padeceria

sentatividade

inerente

insuficiente
â

de legitimidade,

de inst~tucionalização

aue buscasse
politica,

dir de qualquer

pretensão

sistema distrital

atuação

da politica

de subestimara

importância

Talvez

isso,
in

as medidas

estaria

instabilidade

oo lLt co
í

?

en par-

para resolver

de caracterIsticas

no nresente

da instituição

i~

estruturado~2

•

de repr~

Para um sistema

sua possibilidade

da ARENA,

Certamente,

-

eleitoral,

o potencial

na via eleitoral

ao se analisar

tradicional

que se al~

no paIs. A depen

a ARENA

para garantir

de apoio popular.

em consideraç~o,

-

de "identificações

teria aue prescindir

ao conjunto

entre candida

as possibilidades. de sua sustentaç~o

não contribuiria

Acessoriamente,

chama-

da crescente

ideologicamente

idéia de um "partido

médio prazo .se tornam claras:

ser levadas

de constante

tão somente as sobras do voto

so seria, evidentemente,

carente

na qeração

-

-

determinando

polItica,

propor

seja este um

ponulacionais

partidãria

urba

a repre

"apartidãrios".

ãreestruturação

des

de tra-

centros

urbana:

mais aprofundada

c,?ndiç6es para sua sustentação

frentan~o

Talvez

da ARENA

situacionista,

imediata

eleitos

da dissociação

tendencialmente

nrovocar

da politica

da sua confirmação.

de base, e os contingentes

nham na faixa dos eleitores
tamb~m,

dado a candidatos

no sentido

no en -

estas hipóteses

aue nos grandes

a sobreviv~ncia

atuando

candidato;

ideolóqica,

todas as caracteristicas

na direção

do c~

manipulatórias.

investiqar

de reconhecer

do apoio eleitoral

da [lopulista, apontam

sentação

o prónrio

para uma mais

e prãticas

noderão

a dominação

de suas bases podcr5

contribuindo

este

aue se prescinda

freauentemente

populistas

alternati

- inclusive

como forma de manter

dos eleitos

oposto,

de politicas
eleitorais

cionalmente

f)elos sistemas

ou do voto distrital

tornando-o

um efeito diametralmente

Estudos

propiciado

o a([uçamento

a proxilnidade ou o

onde estã em curso o jOqO da politica

tanto, a proximidade

mistificação

ê indiferente

cOllservadoras, Dois nermite

ronel como intermediãrio,
c) nos setores

n~o nermitiram

a

oU prescin-

a implantação

do

este problema.
diferenciais

as redefinicões
quadro histórico,

aue devem

no estilo

de

não se po-

da justiça eleitoral,

e do su

i

,
frágio

secreto,

assim como do efeito

duzido

pela obrigatoriedade

gentes.

~

.

peculiaridades

Se, de um lado,a

ção do voto secreto,

de "politizaçãó"

uo voto. Não obstante,

se exerce o impacto destas

- 23 da população

6xist~ncia

as direções

sobre oue

não s~o necessariamente

da justiça

gararitem a possibili~a~e

eleitoral

intro

conve~

e a institui

de sobreviv~ncia

-

das opos!

çoes e a incol\JTIlidadedos oposicionistas,

face ao monopólio

da viol~ncia

e chantagem

a obriqatoriedade

do voto dimi

politica

dos

nui, a sua importância
eleitorado.

histórica

associações

a oposição

sa de mobilização

tem sido veiculado

em alguns

do voto, embora

face ao caráter
troduziria,
leitoral

ç

da oposiçao,

oposicionista.

mesmo

mais

0ue

inten-

24 A inclusão, portan-

éle iniciativa

governamental,

como

órgãos

de imnrensa,

da abolição

favorecendo

a emerg~ncia

de um "neo-coronelismo"

da intermediação

provavelmente

mais ampla,

nolítico

apontam

mo b i Li za ao

por via de uma atividade

politicas"

do

e a opç~o polít!

í

poli tica do partido

to, num pacote de "reformas

recentes

"por obrigaç~o"

do potencial

se tenha provocado

Estudos

é co nc í.dent.ea máxima

í

com o aumento

na mobilização

do voto não favorcc(~ na ore -

partidária.

"s t uaçâo ", 23 além disso nâo

esta mobilização

"criticos"

a obrigatoriedade

significativa;; entre o voto

do eleitorado

riedade

loçais",

como intermediários

Ainda assim,

sente aua6ra
ca pela

"chefes

"necessária"

dos chefes

n~o se constituiria,

num reforço

ao potencial

em termos
politico

da obrigat~

locais

oue in -

da matemática

do nartido

e

gover-

nista.
Uma última alusão
examine

a validade,

tundentes

contra

facilitaria

as afirmações
no presente

contexto,

a implantação

a influência

ção do poder ~conómico
frase oué sustenta
do aue envenenar

para a decis~o

a teoria

um rio". O argumento
comnrar

taduali

mas 500 votos comnrados

naouele

nivelo Mas o caráter

parecer

na prónria

de um poço, aue a poluição

varejo

é m~is facilmente

por atacado.

A para

eleitorais.

"é mais fácil envenenar
parece,

anti0uado

no mínimo,

nara vencer

do araumento

importantes

tos utilizados

nara a sua justificação

lescente.

sociedade

es

a eleição

não deixa

de trans

o envenenamento

retorouir.

e controlável,

nela chamada

uma eleição

E contem-

aue os noços. A corrunção

1855 no Brasil,

no Imnério,

um poço,

respeitável.

nodem resolver

é mais fácil controlar

desde

o de que ele

das disputas

num distrito

voto distrital

Numa

no Brasil:

mais con-

a utiliza

eleitores

detectável,

Curiosamente,

de um dos argumentos

de um rio, se poderia

os rios são mais

exige aue se

e, mais especificamente,

é a de aue

naráfrase:

Lima Sobrinho

do voto distrital

da corrupçao

De fato, 'torna-se dificil

porâneamente

oe Barbosa

a

do aue a corrupçao

com a introdução

do

"lei dos circul'"'>s",os argume~
contradizem

aue se ressentia

a teoria

da extrema

hoje prev~

centralização

da

,
-

máau ina adrn ni strat iVi)
so eleitoral,
corrupçâo

a distritalizaçâo

administrativa,

blico para a obten~âo

era vistLl como umLl formLl de coibir

a utilizaçâo

pelo menos

bate ~ corrunçâo:

ele pronicia

trabalho

(cornoa maninulaçâo

a renresentação

estadual

estatal

mas eleitorais

da máauina

nâo fornece

do Brasil,

deve,

de'com-

entre as comullidades

estatal),

0ualauer

política,

no entanto,

resultar,

contraditórios
J~m paralelo,

resistência

a esta

aue se exnressa

no uso

em toda urna circunscrição

representação
mão de sistema
a imnlantação

deste

núblicos

permanece

mis -

mas n~

A referência

vale,

entre os sistema
no modelo

cai Dor

da renresentação

rolit~

a via para a utilizaçâo

eleitorais,

ale

que presidiu

vez no Brasil,

aberta.

de

Ao mesmo

temno,

corabre

-

o camno nara as práti

-

corrupçao.

3.2 Voto distr ital e dinâmica
da ingerência

representativa,

rior, remete,

de vantagens,

baseadas

metade

proporcional,

formas

-

~ situLlçâo concreta

histórico,

pela primeira

se com a ifunlantação dos distritos

A auestâo

arQumento

Elegendo-se

ca por via da renresentaçâo

cas da pequena

Que, anlicadas

de conciliação

O grande

sistema.

recursos

para algumas

e do voto distrital,

eleitoral.

em ambos os siste

de ambos os sistemas.

do voto distrital

terra diante

alertar-nos

para as propostas
pronorcional

nolitica

nâo numa combihaçâo

das desvantaqens

explicitamente,

ruptivados

da corrupçao

do voto distrital

poderiam

ma combinaçâo

cracia

o sistema

rcnresentativa.

nara somar "votos esparsos

da Quest~o

tas, ou variantes

política

sentido,

de eleitores.

A consideracâo

••

do setor pG

é

forma mais grave e atual de corrunçâo
d~ máauina

politica

sobre uma base concreta

de sua escolha

nronorcional,

a

e as Lnqc r nc í.a s de rcc ur so s exter

coercitiva

manifestaçâo

Neste

uma confrontaç~o

de base, orqa n í.c amen t e articuladas,

da expont~nea

d~ máauina

de qLlnhos eleitorais.

de voto distrital,

nos

--

I';s
t ado , c de sua in.rcrcnc ia d:irc: L~l no proce s

(16

í

2 fj

esnacial

do Estaco

talvez mais

~s tentativas

por via coroorativa". O SUDOSto
va é a politica
"

de ~e referir,
industrializaçâo

ideolóaica.
"J

fundamental

- em última

minar o "modelo de consciência

de uma populaçâo

sobre o processo
aflorou

na secçâo

aue oDõem

da democracia

da
ante

a demo

do Estado

representati-

como já-tivemos

oportunida

_

sociais da urbanização

~ dinâmica

de classe":

brasileiro.

de leqitimaç~o

aos processos

análise

poli tico

fundamental

modernas

Sua emeraência,

está a"associada

dade de organização

centralizado

aue nossa argumentação

~ problemática,

representativa

do processo

do Que se poderia

o discernimento

relativamente

e

deno

e a caDaci-

homogênea

em rela -

"

,
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ção de determinações
so produtivo,

face ~ defesa

co ou mecanicista
políticos

de sua condição

de seus interesses.

de sua emergªncia,

ca de massas",

como expressões

tos e estãgios

da emergªncia

Historicamente,

representativa.

titucional

do "mandato

frãgio censitãrio

Estado

volução

Francesa,

ao mesmo

momentos
gens

anteriores

sociais

antagonizando-se,
mente

ativas

titucional

nos movimentos

de clas~es

no jogo do poder,

do "mandato

rania ~ Convenção

culmina

imperativo",
.

tàdo, Que s~ nutre ~ se fortale~e
gªncia do instituto
aparecimento
titucionais
emergência

dos partidos
e fenômenos
da chamada

Que a integra,

"democracia

em~r0ên~ia

:d~ civiT,

não são' suficientes,

sociedade

o controle

político

ins

da sobe-

Naci.onais e ao'Es-

A extensão

~ssOciada

~-vi-

do sufr~gio,

e

entre as concuistas

o
ins

mais relevantt ~ nas origens

representativa".

A fórmula

de contradições:

dos' bartidos

e' reconhecimento

da fórmula
.'

não é destituída

e a emerqência

nos

politica

da auto-atribuicão

incluem-se

orga-

e, mesmo

distintas,

~s Assembléias

socio-políticos

na Re-

de cliva-

diferenciando-se

na obsolescência

virtual".

A emer-

prevalescente

em sua le0itimidade,

políticos,

no entanto,

sao do sufr~gio
~~ado~~

do "mandato

ins

pelo su-

a homogeneidade

sociais

através

e, posteriormente,

eleitos

o reconhecimento

dos burgos,

os interesses

da

da concepção

que culminam

e representantes,
permitindo

interior

ao fenômeno

articulada.

populares

tempo em 0ue destroi

da história,

contex-

, eram os constit.uintes de uma

e org~nicamente

de eleitores

no próprio

é anterior

com a vigªncia

dos burgos

:'

populares.

os representantes

homogênea

do Terceiro

estilos

a diferentes

das classes

Coincidente

gªncia

maLs org~ni-

caracteriza

associadas

representativo

e restrito

articulada

tãticas

imperativo",

relativamente

nicamente

no entanto,

polltica

o governo

democracia

O car~ter

no proCE~

como a "oo Lí t í.c a de vanguardas" e a "politi

tão diferenciados

comunidade

de traba lho, ou inserção

políticos,

no entanto,

para qarantir

sobre o Estado

nacional

~:

L
t

!

política
a exten

fenômenos

do potencial' politico

da

i

-

asso-

da sociedá~

a esta mesma

Que, gradativa

-

•l

:'

mente,
ciedade
Quente
próprio

se consoiida.

Atuam

civil a concepção
~a soberania
aparelho

no sentido
do "mandato

popular

de Estado,

do esvaziamento
virtual",

para as assembléias
e as técnicas

tas, entre as quais e, principalmente,
reforçando

a auebra

forçando, a cond~ção
transformação
reificada

dos vínculos
bãsica

pela manipulação

da so

o deslocamento

conse

de representantes

político-eleitorais

a representação

entre eleitores

para o deslocamento

da representação

político

política

de interesses

correla-

proporcional,

e representantes

da soberania

no exerclcio
e programas

ou o

e r~

popular:

a

de uma abstração,
políticos

pela ma

,

i':

,

ouina bu r-oc ra t í.ca da s orqa n iz a oes p,-Ht.iclilrias.
a democr;\c:i;1
r eprc scn t.a Li v.:
tratégias

<1 roq i s.t.r u r

pclSSLI

con rox t.o , (rue

8 neste

ç

c l i va q.-ru

d

ele êlção no Li t i c'a: o jLlcobjni~;ln(),
COIIIO
cXDrc~~.;s;i<.l
('I.ls;;i.c<.I

uma-aposta

na caoa cida do das minorias

organi zaco o s burocrá t ca fi)

ele

o rqn n izada s (e por r,':,:I.(:l1são
d.as

de in t.c
r pr c tar a s c 1ivaqens

.í

o r:

dU<1~;

'~IIi.L'(:

(, i n ro t:0.SSC

so

~j

c í.ai s pa ra , a f í.ria
I , orqa ni.zá+La s e cC>!1lp<!ti});,liz:l-lé1S
CO::1 cl "l)()LILi.c<1

ce

Estado";

cli vagens

e oan<1rc!ui~;m()"
como rc j o i cao (1<:1
subo rd í.naç
o o <:,<;1'''1;;
mo srn.r
s

e da or or ia sol)crania po ru lar
ó

de um partido

di ;.;ciplinalll
~!l t ,)

;10

l

prevalescen t.es até o ruorno n to como exprc ssao bi L1CC t.a
da
poli tica iclcoló0ica, e

ci tamos a n t crí.ormo nt c corno

ClU<..'

oua r'da s" e "poli tica de q uodro s
politico

tem sua origem

associada

tanto, procura

fragmentar

a extremos
cais,

administraçâo

eve0tualmente

das "m~auinas"

. tegraçao
d e ln
dos recentes

iéJeolõeri,ca".Para

E neste

eleitoral,

e do poder

sentido

de polícia.

de violências

10
Evide~

de situa -

(especialmente

etnocêntricas,
e estrangeiros

em face da prónria
(como também

No entanto,

chega

em bases

e registros

- onde nearos

as
como

foram e

lei), assim

o atesta

a polltica

sob uma perspectiva

tem sido hodiernamente

demonstram

uma associaçâo

das policias

minimizadas,

significativa

e a eclosâo

face

entre

de episódios

niveis

de

de violência

generalizada.

Nâo se torna licito desconhecer,
ricamente

aue

mediante

às comunioades

Unidos).

noliticas

politica Que assumem as comunidades locais no nrocesso
i a L nos E s t.a
d
U',;:J
cu lt ura 1 e SOCla
avos
nl~OS, 25, aSSlm como es t u

profissionalizaçâo
politica

Unidos

histórica

e representantes,

de depoimentos

foi origem

estas disfunções

à import~ncia

da justiça

polltico-eleitoral

nos Estaoos

i L.i.c;l
de van

acentua

distritais.

'nermanecem desnrotegidos

como de c6rrupçâo

histórica,

eleitores

externos

no caso do Sul dos Estados

li])!)]

e insistentemente

ao orocesso

est~ repleta

inimigos

di!1;1;,1.LC<1
da

a tentativa

da "nolitica

eleitorais

como os de subordinar

contra

dei

entre as duas estratégias

entre

ç6es em que esta vinculaçâo
cometidas

rcoresenta

o poder de Estado

das técnicas

a história

te

Dar

•

ã emergência

da vinculação

a própria

tem~nte,

?

clãssico,

de uma solução de compromisso

a manutençâo

r

d i mo n s i oriam Littic<1sde c.ompor t.amc-u t o uol.Lt Lco

do. As d ua s estratégias

a import~ncia

i

ou à sua incOrIX)rac.lo r.cLo apa ro llro ele Esta-

de ouadros,

O liberalismo

1)(

o processo

nista,

a resultante

reita,

foi o reforço

da politica
de Quaisauer

nia sobre as próprias
legitimidade

00 Estado

la00, que l~ onde histo-

ideológica. enveredou
de suas variantes,

burocr5tico

organizações

do seu epsectro

por outro

de esauerda

e a afirma

partidãrias

de representação

pela via jacobiou di-

~o de sua hegem~

que lhe conferiram
nolltica.

Neste

texto,

a
a

.

,
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tes~·Gue

procuraremos

defonder

tica, a representação
favorece

~ a de aue, em sua versâo

proporcional

não oropriamente.o

como técnica

desenvolvimento

purQ e acrI-

político-eleitoral,

da "política

ideológica",

mas a opç~o nela sua vertente

jacobinista.

E nesta medida

oara a prGpria

longo prazo,

dos supostos

contradiçrio,a

cia representativa",
das decisões

desaguando

no reforço

em torno ao Estado

contribui

da "democra

da centralização

e seus aparelhos

1:

política

burocráticos.

i··

Um co-

rI

rolãrio

relevante

é o de 0ue o potencial

tica, e os partídos
tenham

nolíticos

renresentativos,

fiéis à sua articulaçâo

vez conjunturalmente
eleitoral,

político

de oposição

na medida

no seio da sociedade

prejudicados

em oue se man

civil,

Dor uma distritalização

no médio nrazo terão condições

de se adantar

democr~

embora

tal-

do processo
às condições

t-

!

de competitividade
clusão

eleitoral

não se aplica,

leitoral

bilidade

no entanto,

oas burocracias.e

ganicamente

impostas

de um sistema

rais, abandonar

artificiais

interna

uma "política
estas

civil, menor

de vanguardas"

menos or

e corporações,
político

das necessidades
e desenvolver

são tanto menores

forem as bases da implantação

partidária,

e-

a sua poss!

Se um nartido

e pressão

possibilidades

Quanto

bu~ocracias

de voto distrital.

política

tica de massas"

enquanto

Esta con

de legitimação

para-estatais.

seio da sociedade

de se fazer representar,

pode, por decisão

às possibilidades

corporações

arti~uladasno

no contexto

oor esta reformulação.

eleito-

"uma políQuanto

mais

e dificilmente
I

se apresentam
articulação

para as burocracias

e arregimentação

sa e extremamente
contar
mais

serã atingido

toràl na ~ireção

da sociedade

seletiva.

com a burocracia

distrital.

fornecida

e as policias

Como exemplo,

.-

eleitoral

nizacional
Por outro

do processo

eleicerta-

eleitorais

de recursos

de serviços,

polí-

estatais, mas

como o magistério

civis e militares.

pela implantação

sistema

pollticà
eleitoral

de De Gaule afetou

rais do Partido

seletiva

por corporações

de recuperação

do o controverso

tanto

cujos recursos

de uma lado, do tipo de estrutura

slvel de ser afetada
capacidade

.

disper

um partido

No caso brasileiro,

daoueles

de

eleitoral,

das possibilidades

especialmente

ticos não sejam tanto a manipulação

estadual

sua sustentação

numa diminuição

dos politicos-burocratas,
a sustentação

Quanto mais

imnacto de uma reformulação

da alternativa

1nente, .isso implicaria

nara

cuja capacidade

civil é espacialmente

Consequentemente,

estatal

pelo

governamentais,

Comunista,

deste partido

pa~

do voto distrital,

e de outro da

do "voto ideológico",

node ser cita

Se é verdade

aue a reforma

francesa

drásticamente

não é dificil

as possibilidades
reconhecer

a característica

lado, a capacidade

organizacional

de recuperação

eleito

na estrutura

"jacobinista"
eleitoral

orsa-

acima aludida.
deste mesmo

par-

I.

,
~
":

-

sob

política

reconhecer,

prônria

do gaulismo

se estc ainda

civil na França.

cristã

~ozacle

gistranao

um grau de obsolesc~ncia

sociedade

civil,

mente,

Por outro

o sistema de renresentaç50

tico da democracia

carecem

se mant6m

bastante

co, e não representam

mais acentuado.

uma'forma

pohto de vista.

Julgamos

debate

institucional

defesa do sistema

nronorcional,

política

politicas

'teórico c erno Lr í.co

de demonstração

oportuno,

no entanto,

ter exnlorado,

de representação

onde
poli

estabilidaele, embora
em face

Estas observacõesi

re
da

evidente

mais sistemáti-

exaustiva

de nosso

formulá-1as

em face do

sistematicamente,

nroporcional

is

da

o notencial

e antaaonismo

a

de

no poder,

lado, na Itália,

confortável

de um enquadramento

político

ele massas"

Não se pode deixar

em dissonZincia com as carélcteristicas

sociedade

nrevalesce

constantemente.

lado, aue

oor outro

so não acontece

heSlcmônica de um "narlido

Soci a I is ta, tem proq red ido ao oon to de ameaçar

emer-gente, o Partido
dominação

a direção

-

das co1 i ''loçõesde es-

tido na F'ranca , tem sido .rc ont ua da , o o o varico
auerc1a, inclusive
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no Brasil,

na

argumentos

de igual fragilidade.
Mais relevantes,

no entanto,

tir da visualização
leitoral

desde

ele dados

sao algumas

evid~ncias

obtidas

à nossa exneri~ncia

relativos

1947. Na viSl~ncia do sistema

a par-

político-e

multipartidário,

com ex I

ceção da ránida

experi~ncia

leiro, o exemplo

mais consensual

aens representativas
das classes
esquerda,
pouco

Estado

brasileiro

deste

dos

Dartidária

dos,mecanismos

como recursos

mos importante

(Alguns outros

neríodo.

mas também da burocracia

partido.

e voltado

Brasileiro,

Sem discordar
esclarecer

(especialmente

em termos

L'

~;.

[.

de centro

na lite

a importân

(das liderancas

destis

sindi~

da burocracia

das lideranças

comparativos,

o PSD, que é apresentado

I,

entre o PTB e o

a ressaltar

(especialmente

aenericamente

I

são eleitoralmente

corporativos

oara o recrutamento

j .•
i

sobre as caracterIsticas

do PTB tendem

estatal

-

aos interesses

partidos

aue se estabelece
A ~nfase

Brasi-

sobre cliva

a serem mais aprofundados

é o da relação

da atuação

cia da manipulação

federal),

ideológica

Socialista

naauele

Comunista

estruturado

Um dos aspectos

especializada

do Partido

de partido

é o do PTB.

como' o Partido

ratura

cais),

da política

pooulares,

expr~ssivos).

populistas

institucional

nolíticas

afirmações,

julga-'

com os demais

como a expressão

parti

clássi-

:ca dos remane scen t e s "coroneli stas ", ou da pol Itica tradic ional no p~
ríodo),

a importância

ção política

relativa

desenvolvida

destes

por aauela

mecanismos
agremiação.

na estratégia

de a . ....

;1-~

í

..

,
-

o Le va n lamento de informações

sobre o reCru t.amen to r.o Lf tico da câ-

mara dos nc nu tados, levado a efeito
formações

csnccialmenle

especialmente,
•

Q

liticos

relevantes

e burocrãticos

Dor Da v i.c' F lei scher , oferece

do executivo

to politico

dos diferentes

ra o Brasil

e para o Rio Grande

federal

partidos.

do Sul

ideo16gica

eleitoral

6

PARTIDOS

CARGOS

Altos C2:cgos
federais
Outros côrf,os
fedsra::"s
Cove r-necc re s <2

no recrutamen

os aoresentcJ., p~
por alguns

analis

de estruturaçâo

multipartidãrio)

UDN

14,3%

16,2%

12,8%

11,4%
3,5%

nara o Brasil)

PSD
16,2%

ARENA

MDB

6,7%

4,9%

5, 2~ó

5,3%

3,E3?ó

9, G~~

I\,B~~

1,if?;

12,3%

19,2%

27.n

23,1%

HJ,II?ó

~.

10,8%

21, 4%

24,5%

22,6%

11, 5%

!
!:

12,3%

23,6%

23,7%

23,8%

17,5%

;

1'-

CARGOS

(Informacões

PARTIDOS

Altos cargos
federais
Outrcs c::.gos
federais
Cove rrieco r-e s c
Vi ce -gover-nac. 'l"C!.>

Secretc§rios de
Estaco
Altos ca:c?:os
estedueis
Outros carsos
8sta:Juc:"s

-------------F[,!.~'I;;(j':--'_!l'J

>,"

oc iac.i.
Jcne ir:',
C<1e
BJ>~:~·.""! /
I

para o Rio Grande

9,1%

33,3%

20,7%

11, e%

6,1%

6,1%

0,0%

17,2%

2,9%

6,1%

0,0%

33,3%

0,0%

5,9%

0,0%

8,3%

33,3%

10,3%

47,1%

6,1%

6,1%

0,0%

13,0%

14,7%

6,1%

9,1%

33,3%

211,1%

2Q,IJ%

!J,

do Sul)

:'!

n

---

do Recru tamerit.o l'{l)'i7:dáY'io,
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avvceent.adoe 0(' Simpósl:o "Os Partn.doe Pol i t.icoe no fl2"w;i l.", ela As
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da Fundaçao Uniuei-e idade
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o processo

no oeriado

(Informacões

P'I'B

3,0?~

~·~s

Secretá:cios déo
Esteoo
Altos cargos
estaduêis
Outros cargos
estaduais

Fon i:e :

abaixo

po-

PERFIL DO RECRUTM1ENTO POLíTICO-PAR'I'IDÁRIO PAHA A CÂ~1ARA
DOS DEPUTADOS NOS PERloDOS DE 1945-65 e 1~G6-79.

-

Vice-gc'JerneG\.

dos cargos

e estadual,

(6onsiderado

se aprofundou

TABELA

relativa

A Tabela

tas como o Estado onde mais
do comoortamento

in -

ao tipo de cJ.nãlisecJ.cinlél
dcllncada,

ã imnort5ncia

no aue se refere

2:J -

",4

"As

l~(/,':,-'~' Soc

'J'2'Q1'iS-i~'tll'

p.ira

O

io-Econàmico

a
B'Ípm'í',:(.hi'i:,::/o

i.i .
• í

r

,
-

Os dados coletados
balmente
".

por Fleischer

as taxas de utilizaçâo

litico rara a C~~ara
a) a capacidade

Federal

demonstrada

da burocracia

pOde-se

mais acentuada

PSO no neriodo

multinartidário,

periodo

de utilização

oposição

pelo Estado

deste recurso

recursos

de recrutamen-

conservadores
í

â

de recrutamento

0enericamente,

(UON e

b í.pa r t í.d r o j

e ARE.NA no neriodo

central,

DO-

(rue:

entre os nartidos

destes

glo-

como trampolim

de 1966 a 1979, face ã dominação

de exceção,

cena politica

Comnarando-se

estatal

verificar

na~a utilizaçâo

to é amplamente
b) a capacidade

sno incnuivocos.
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j

decai no

autoritária

da

nara o nartido

de

- o MOB;

c) a capacidade

de utilizacão

ciada para o rartido
decaindo,

destes

situacionista

no aue
se refere
..

federais

como trampolim

e mesmo aumentando,

recursos

- a ARENA,

à Dossibilida~e

nolltico,

no periodo

bipartidário,

de utilização

dos cargos

"

e mantend~-se

no Que se refere

é diferen-

de recrutamento

relativamente

às posições

estável

na administração

es-

tadual;
e) a canacidade
administração

demonstrada
pGblica,

to dos nartidos
pais nGcleos

nara a utilização
especialemnte

conservadores,

da politica

dos recursos

é maximizada,

estadual,

no Rio Grande

ideol6gica

noliticos

do Sul

na eXDeri~ncia

da

no ~mbi-

(um dos nrinci
polltica

brasilei-

f~'
I··::,

ra), face ao resto do pais.
~ imnressionante
rosamente

verificar

com os partidos

nança estadual

no RGS) elegeu

Grande

a participação

de ex-Secret5rios

6,1% e nas bancadas

da ARENA

eleitoral,
mistas",

sociais

ininterruDtamente

de estratégias
d6s partidos
0uadros,

diferenciadas

conservadores

nistrativas

do Estado

em burocracias
diferencial

exercido

no Rio

pelas

do MOB cai para
significati-

conservadores

instituições
eleitoral.

as nosições
revelada

:-.

quando
~

do comnortamento

especializadas

a tend~ncia

nela ARENA,

do jogo eleitoral

partidos

à adoção

é, talvez,

Fe-

consegui

udenistas,

ideológica

de arregimentação

por via de um acesso

11:: ••

à eleição

extremamente

a din~mica

que, nela estruturacão

a corresnonder

associado

nas bancadas

sobe para a cifra

entre

na C~mara

-

".
I't:

por sua vez, 'auando o monopó~io

de Estado

impoem a confrontação

passam

nolitico

rigo

da gover

conservadores

e 33,3% das bancadas

va de 47,1%. Estes dados aualificam
as clivagens

no exercicio

os partidos

bipartidário,

do Estado é,

(oue se alternou,

8,3% de suas bancadas

em potencial

pessedistas

do Sul. No periodo

do poder no Governo

apenas

de Estado,

estes cargos

de 10,3% das banca~as

o PTB

liberais-conservadores

deral entre ex-Secretários
ram transfor~ar

que, enauanto

e "refor-

partidárias
A conversão
na formação

L,.
de

burocrático-acminela exneriência

.F

,
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polltica
"

.

d~ncia

br~sileira

retratJda

com o pr6prio

nâo se atenua

representa
viv~ncia

a alternativa

os partidos

tenticidade
popular

pelas

tente jacobinista

de nossa exposição
se ajusta

tidos de auadros

e partidos

co da burocracia

estatal.

da democracia

esta técnica

polltico-eleitora1

de um programa

politico

ço do aparelho

de Estado

çDeS,

Voto distrital

sua sobre

sccção: a idõia de aue

favorecendo

na utilização

do notencial

a simbillse,entre

e a utilização

para sua legitimação

par

no a -

nopular,

a defesa

e conseauente

eleitoral,

e tenêencialmente

ver-

politi

normativo

a i~éia de soberania

favorecendo

e est~atificação

da

a

~esiaualmente

se toma Dor principio

conservador

e a~

de imnlantação

5 exprinsão c consolidação

representativa

pelo menos discutiveis

3.3

pelos partidos

nesta

de massas

pri~oramento

aarantir

porém

con s tat açóe s s áo coc rcn t.e s com

{deoI6Qica,

Quando

,Jco16Uica,

da nolItica

de interesses

da politica

Esta ten-

em face do anelo à legitimidade

"reforl11ista". Esto.s'

proporciona~

de Fleischcr.

sob 6ue procuram

conservadores,

e or t en t ac áo

representação

avanço

estratégica

da representação

o 'argumento central

informações

assume

refo~
conota

conservacoras.

social:

autenticidade

e eficácia

ce representação.
No nlvel de uma d{scussâo
presentaçâo

nronorcional

auanto

técnicas

cracia

renresentativa,

eficácia

e as várias

polltico-eleitorais

No primeiro' caso,

(sunostamente,
articuladas

tidárias

cunscrição

co-renresentativos.
zir o ue esta

de voto distrital,

en

da demo-

(ou justiça)

e

eleger

da repre

da tomada de decisões

do sistema

para todas as tend~ncias
civil. O argumento

minoritários,

e de tend~ncias

votos esparsos

ideo-

visual~
intrapar

em toda uma ampla

seus nortavozes

Em quaisauer

de, através

de articu-

0a sociedade

somando

territorial,

a r~

a mais ampla liberdade

o parlamento),

de nartidos

minoritárias,

entre

à consolioaçâo

a nossibilidade

ao centro

no âmbito

za a possibilidade

monalidades
adeauadas

propiciar-se

lação e um canal de acesso

l6gicas

a nol~mica

nolltica.

se enfatiza

nTonorcional,

polltico

normativa,

aira em torno da autenticidade

de renresentaçâo

sentação

te6rico

circunstâncias,

nos orsanismos
porém,

cir '-

politi-

rOde-se

dedu-

relação

entre

"aut ent.Lcí.d
ade " será sempre relativa:

a) todo organismo

polltico-representativo

apresenta.uma

a

eleitos

e eleitores,

auociente

eleitoral

do de eleitores
·~·_---·_'

__

~'_'_M_

se poderia

fila exist~ncia

necessários

9ir que o processo
.~_ ••_--

aue

caracterizar

atrav~s

da idéia de

de um nGmero arbitrariamente

para a eleição

social da articulação

de um renresentant~

de interesses

fixaH;exi

e formulação

r

,
-

de projetos

pollticos

alternntivos

semnre
ouan t't
l
a t'
J.V o e,
r':
e.

de da renresentação:
parlamentos,

se discinline

nãd ser~o todas as minorias
anuelas

f'

r

-

por este crit~rio

uma vl'ol~ncj~
.c. ao nrincInio

mas anenas

32

da ,~ron,
orcionalida

0ue terão acesso

cujas canacidades

aos

~e articulacão

e

r-I

composição

políticas

lhes nermitir

i

entes para garantir

.,i-'

b) os interesses,

eleicão

atinoir

um número

de votos

sufici-

de um representante;

cujasclivaoens.são

supostamente

renroduziClas r.eLa re

"

J; ~

presentação

proporcional

.~~} renciados;

"r J"

oostos,

interesses

não são sempre unIvocos

múltiplos

são diferencialmente

e, muitas

e nerfeitamente

vezes,

conflitantes

e super

e pc r sectu i.r'o s nelos

visualizados

dife

Ln t.eq ran

:..

;'~\)

J '

tes de um mesmo grupo ou segmento

~~

los em torno a contradições
riedade
atinja

e a capacidade

principais'e,

de articulação

a possibilidade

sentativos,

social: a decisão

não pode ser meramente

r~l, ou de aualauer

fôrmula

Se a reoresentação
duzir ao mãximo
nresentação

resultante

nroporcional

o carãter

e governo,

necessãria

polltica

matemãtica

a solida

nara aue se

em oroanismos

reore

de um auociente

-

eleito-

de representação.

se constitui

excludente,

de articulã

com isto, aarantir

polltica

de participação

capaz

inerente

auando o problema

numa tentativa

de re-

a todo processo

de re-

nolítico

central

aira em tor
i

no a escassez

ce recursos

tanto, eliminar
plicam

a necessidade

em concessões

cao e consolidação

de s~stemas

tradições
tuicões

objetivas

polltico

res associados
bar~anha,

auestão,

na discussão

voto distrital,
representados
na exnressão

política

enfatiza

de forças

ao nível do ~is~ema

vezes,

os defenso-

,'confundidos ne

a imnortância

con -

de fato-

concessão

viãveis,

inviabilidade

representativa.
de governo,

da técnica

capazes

concessões

eleitoral

das faccões

e

do

afinal

se constituam

de pressionar

das ~rôprias

da eficãcia

-

política

de aue os interesses,

reais,

e

a representa

ã teoria democrãtica

hegem6nico

constitui

das prôprias

polltico-representativos,

político,

a auestão

No entanto,

da democracia

das vantaaens

pollticas

ou mesmo o controle

no. Evidentemente,

políticos

a necessidade

nos organismos

para a prônria

de composição,

para a prôpria

subjacente

s..

ou necrociações, aue im-

Obscurecendo

de institucionaJização

no en-

sobre o pano de fundo das insti

oraânicas

abre caminho

não conse0ue,

flui naturalmente

em nível' societal

ãs neces~idades

Uma segunda

poder,

polltico

são, muitas

na formula,-ão de projetos

\ do processo

mer0ente

de interesses.

representativas.

ção nroporcional

\

inevitãveis

proporcional

0.ue o j000

de poder,

de comnosições,

e barganhas

res da renresentação
Ia ficção §e

e benefícios

e obter

hegem6nicas

decisões

~a renresentacão,

do

de govertambém

ul-

:.'

,
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traDassa

os limites

de dctcTlninac&o de urnJ mera t~cnica

toral, projetando-se
tanto, ~ auest~o
vinculações
ciplinam

ao ~ivcl das demais

da eficâcia

da renresentac50

com a nossibili~ade

o processo

e a manutenção

instituiçõei

eleitoral

no jogo do poder,
de, nao apenas

de neoociaçâo,

nermitindo

ganhar

mar na condição

de aqentes

imnosições

No e~

nltidas

nas regras

0ue di~

diferenciados

e concessões

de nrojetos

a renresentacâo

~o processo

no~sui

sobre 0ue se nossa~

a formulac&o

acesso

polltica

de interesses

de laços de solidariedade,

dar os procedimentos

nolíticas.

de se comnatibilizar
a emerq~ncia

nolltico-elei-

consoli-

legitimadas

políticos

nolítica,

capazes

porêm de se afir

de tomada de decisões

de gover-

no.
A necessidade
teresses,

oe compatibilizar

com o processo

de inteqracãocanaz

'.

estruturadas,

•

tornando

o desenvolvimento

•

de sistemas

de gerar

de in

solidariedades

J

possível

a consecucao

do 0ue se node denominar

o "bem pfiblico", numa sociedade

democrâtica,

foi jâ enfatizada

L.

bio 'V'1anderley
Reis: "Em sua forma mais qerai,
.da própria

tal problema consiste

pol i t ica" r?1II qu.il quer eoci.cdnde dado,

"[unçao

1~:;U)

nor Fã-

na r eal.i zaçao

é, envo l.oe a questão de

se equac ionarem os prob lemas que d.ei-iuom da "cont.i.qui dade" ou da ocupação em comum de
determinado

território,

colocando-se

territorial"

e de tornar

ses diversos

e de núcleos

em t.ermoe de se ae eequrar uma "cooperação social.

viável. a coexistencia

não beligerante

ou violenta

de interes
L

solidários

particulares,

através

forma de eol.idar-iedadernai e ampla, de "base territorial."
,

Procurando' desenvolver

centes â dinãmica

sistematicamente

de interesses

quanto coletivos.
jetivos

próprio,

Em cont.rapoe içao,

ou interesses.

necessariamente

"0 ponto importante
ção mútua existente
publicado

este

a ea.l i ent.iv

entre

há aZguns anos,

eles.
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nas relações

COIllO

o int.ereeee

.

suráveis

- isto é passíveis

ou menos - e que o critério

aos quais o ator .pretende melhorar
ta, portanto,

- ou seja,

tomadas

significa

é necessario

que envolve

a implica-

em magnifico

artigo

"a açao pe Ia qual ele

relativa

no confronto

que seus resultados

S8

com es

sejam me~

em termos de melhor ou pior, de mais

seja comum ao ator e àqueles

sua posição.

um sistema de avaliações

nvft sentido

Pizzorno

sua posição

de serem avaliados
de mcnsuração

simple~

ao comparti Lhament o de o~

ent.r e os dois conceito.sé

de um ator

teso (... ) Para que tal ação seja possível

autor nronõeain

"Por interesseentendemos

sugere Alessandro

.

subja-

considerados.

distinaue de outros atores, visando melhorar

6

a0uele

solidariedaderefere-se

dos atores

das tensões

adiet ivo tanto a ,.Ltoy'e.., individuais

Ambas as cJ:pressões são aqui

a subjetividade

anâlise

e solidariedade,

,'c:j'erindo-se

de alguma

26

2

da as secru.i
rrt.e s d'ef Lní.r-óe s e consideracões:
mente fim ou oBJetivo

da instauração

com respeito

(... ) Um sistema de interesses

comuns que servem a um conjunto

compor

de atores ...',28

ele requer um s ietema de solidariedadeeubiacent e, ainda que os objetivos

,
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s s t erne de
í

f-,:/.n

nega

-
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terna de i.nt erc .:;;e:;, ,,29
Estas considerações
sionamento

suherem auestões

da ação polltica,

de alta relev~ncia

para o dimen
ã atuação

no aue concerne

esoecialmente

partidária:
a) a identificação

dos marcos

ção do comportamento
se torna auestão
co-partidária,
tes e massas

Dolltico

visualizada

ticulados
vig~ncia

efetivos,
grupos

da articulação

na determina

e segmentos

nara a consolidação

em termos

-

sociais,

da ação pollti-

oraânica

entre eli-

na organizar.ão do oartido;
dos limites

imporá ã nossibilidade

ma Dolltico,

dos diferentes

da maidlrelev~ncia

b) a identificação
rial,

de soli~aricdade

aos partidos

aue a integração

de decisão

da democracia

unilateral,

ideologicamente

em função de interesses

de base territo-

no ~mbito

estruturados

seqmentais,

renresentativa,

ampla,

do siste-

- ou seja,

ar-

embora majoritários,

será condição

na

para a sua nr6pria

institucionalização.
As duas nroposições
"

"

na persist~ncia

acima enunciadas

de uma sociedade

tais da nonulaçãoassumem
estes

interesses

comnosicão
••

-

•

:>

a

ou a democracia

em ~ltima

onde os interesses

capazes

.

antagônicas,

ou

a sua

não é oosslvel.

na presente

afirmar

segmen-

de permitir

reoresentativa

democráticas~

inst~ncia,

a uma clara conclusão:

nitidamente

mediações,

firmar. o valor das instituições
rica) significa,

de classes,

caracterlsticas

se submetem

e barganha,

remetem

0uadra

aue as clivagens

A

hist6e inte-

/

resses de classe
constituição
conseguinte

não são os ~nicos

da pr6pria
o critério

sociedade

no processo

democrática,

sempre prevalescente

so contráriO., a transformação
tático

focos de solidariedade,

e que não devem

nas decisões

da luta Dela democracia

de emerg~ncia

e afirmacão

,pollticas, tais como os diferentes
ria da demoçraciareDr~sentativa

segmentos
uma f6rmula

çôe s democráticas,

neste iilt í.rno caso,

o exerclcio

de uma

"ditadura da maioria",

articulação

dos seamentos

sociais

ser, por

de governo.

num mero

de novas forças
p60ulares

ã

relevantes

recurso

sociais

organizados,

inconsistente.

Cá'

e
fa-

As institui

lec1itimariam, riu ra e simplesmente,
enauanto

noliticam~nte

esta r-er-r esent a sse

heqemônicos

'a

na socieda-

,

de. Em u Lt. i n.:

n s t a nc ía ,

í

c:;lc

t

o n.uno n t o c.o nd u z ir L»

io s íci

:t

i

.r o uo s i.cn o de

aue a .i deo Lovj i a da. c la sso. Jloliticamcnte d om i.nan t c , d e Lí m ít o ndo o éirnbito
no r roc e sso de sua

de comparti 1 harnen t.ode interesses

..

co-social,

reDresentaria

ficação de sua pr6nria

ditéldura, quaisnuer

de uma democracia

de justi-

fossem as f6rmulas
ô

í

A partir

nt.erve nçeio no I i ti

sempre e inevitélvelmente o princirio

de aue se r o /c s t i sse . E .i sso r epre son t ar a , -é
bilidade

.í

politicas

bv i o , a ncqaç50

ela po ss i.

rerresentativé1.

estas consideraç6es,

torna-se

relevante

CXilnlinara dinâmi-

ca que reveste o pr oc o sso hj st6r ico dê: consti t.u i.ç âo dos si",t ernas de interesses,

c integraçao

d~ seu conflito

social.

Nosso enfoque,

evidenteme. Le, privilegia

a inclusão

dos fen6me ..
os em questão.

A mera Ders.ist6ncia docondiç6es

dos a.spectos subjetivos

partil~a4as

030 ~ condiçâo

suficiente

interesses,

ou comunidades

politicamente

na vertente

originária

está i~dissociada
mulacão

Neste contexto

solidárias.

condic6es

dos interesses

objetivas

A própria

se constitui

objetivas.

de um dado ator

de

classe,

no proces-

Sua emerg~ncia
0ue implica

de ação visando

surge como exnressao

na análise

de sistemas

de sua auto-organizacão,

e uma estratêqia

a ideologia

de esnecificação

destas

do processo

de objetivos

para a emerg~ncia

de sua conceptualização,

so de tomada de consci~ncia

.

na ordem

for-

a sua realização.

deste movimento
social,

dúplice

e de sua dife

-

-

renciação
lógica
dárias,

em face dos demais

surge ouando

forças

se confrontam

sociais,

na arena

ou e se denomina

O

organizadas

nolltica

cia rer>resentativa",

ou proletária.
a coexist~ncia

- ou sistemas

de interesses

dos, em função de marcos
plos. A estratêgia

NO. primeiro
de marcos

uma

"ditadura

caso

trata-se

locais ou segmentais
do liberalismo,

sem refer~ncia

nais ao isolamento

politico

dade de domin3cão

mentos

unilateral

das classes

de uma classe

esr>ecifica deverã

nara cada conj untura

v~s da constituiçâo

í

de partidos

comuns

mais

visualizada

da sua emerg~ncia

de limitac6es

-

amco-

.i nstí.tuc í.o-:

assim como â possibill

sobre a outra,

reconhecendo

u-

e a Le q ít Lma cao do seu conflito.

í

po pu Lac i ona s organizados,

insti

estrutura

neste contexto,

sociais,

seja

narticularistas

fortemente

â especificidade

lLt co s diferenciados

uolitica

r-r oc ed imentos,

de antagonis-

de garantir

ou interesses

mo "ideol09i.·.::l"
bu rcru e sa , .í.mr-Lí ca na imposição

ma f6rm0la

soli-

de classe",

de solidariedade

de solidariedade

politica

prosnectivamente,

no

e ideologicamente

em graus diversos

face ao seu onosto,

tucionalm~nte

os recursos

"r-o Lí t í.c a ideo

de

t neste momento que toma sentido a id~ia de "democra-

mo e conciliação.

ela burgues~

atores.

ser encontrada,

ppsta linha

de

hi st6r ica,. onde a ernerqenc ia de s eq

aue eventualmente
politicos,

deve

se expressem

ser acompanhada

atra

_.

da efe-

,

-

t. ívu

utuu\.:iio
ce nt r Lr-e t.ade mecanismos
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de .i nt cqrac-a
o , por ox cmr-Lo , atra

v§s do sistemil eleitoral.

t interessante
interesses
sarn ,

auestionar

articulados

neste momento

a id6ia mecanicista

Jlarticularisticamente

de aue

no seio dil sociedade

00S-

num l'arlamento, comr-o r= se democr<lL.icumentc. Pa r ri.ndo d e s t.c r-r e ssu

rosto e st ari arno s contribui ndo nara a c o nstr uc-âo
cr<lcia, onde um narlélmento efetivo

encubriria,

ill'enaS,él c1itéldurél
da

l\.a Lt erna t i va Li bcra I c l ss í.c a . cví.d cn t cmc nt.e, uLtra pa ssa es-

maioria.

â

ta mera pronosta

mecanicista,

imnondo

to atr{\v~s da id~ia classica

Jimitac6es

da divis~o

cia de um nacto constitucional

ou do Jlr~rrio Executivo

tas. Uma revivescªncia

liberal

.da nação

a divisão

do executivo,

dando

mento e absorção
posiç6es

dos noderes

nos regimes

em nossos dias

conhecer,. Dor outro lado, a insufici~ncia
acaba,

de ~ontesquieu,

nresidencialis

da autoridade

nelas burocr~cias

s6es de qoverno

no seio da socieda~e

tir a ec losão de interesses
rosição

nermita

em todos os nlveis da oroanização

e

segmentais

homogªneas,

mo articulação

de sistemas

geneidade

e projetos

ser o lugar ror excelªncia
meramente

uma esfera

ma eleitoral,

do conflito

vor~cer,

a institucionalizaC'ão

estruturaiocial.

Neste

niCél nolitico-eleitoral
diferencia~~o

sentido,

do a sua intangibilidade

social

entre

seus mili
em torno

mais do aue a ho~o-

de interesses,

de

Jlara rerresentar,

e negociação.

O sist~

com a estrutura

de

como um todo e Jlermitir, mesmo

fa

dos conflitos

em diferentes

a renresentacão

de interesses

e rinidez

e mes-

temro, o Jlarlamento deixaria

é disfuncional.

dos sistemas

Os Jlar

como organizaçoes

prevalescentes

compatibilizar-se

mocrático-reflresentativil da socieda~e

-

o seu conf 1 i to e com

Jlolitica da sociedade.

sUJlerior de sua confrontação

nor sua vez, deveria

deci-

Isso imJllicaria em nermi

da sociedade,

Ao mesmo

As oro

intermediários"

flartidária seria o acordo

Jlara o governo

do seu recrutamento.

e ao cresci

as flr6rias

neste contezto,

de interesses

na

um í'onto de par

no aue resfleita a sua comnosição

O nrinciJlio da ornanizacão

a critérios

imbricar

mú It .i r-Lo s e leq it í.ma r

tidos deixariam "de ser visualizados,

tantes.

civil.

de re

auando,

estatais.

neste flarticular, renresentam

civil e o Estado,

deixar

-

com a centralização

tida mais )'romissor, auando a multi:nlicacão de "corpos
entre a sociedade

-

na f í.oura dos

controles

em conjunação

a vig~n

de inter~ses

não deveria

destes

luqar a uma fraqmentação

do Jloder decis6rio

sunondo

à emernªncia

e contrarondo

í

chefes de Estado,

ilO poder do nilrlamen-

dos noderes,

r-ar t í.cu lar sta s no r-ar Lame nt o a nersonificação

~rática

de uma f i.c
c ao de dcmo--

nlveis da

pronorcional

como

t6c-

Elél mélximizéla nossibilidélde de
no seio da sociedade,

i~eo16nica,

ao mesmo

aarélntin

temno em aue su

,

,

!I
t

f

-
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I

I

I

roe 0ue a sua composição
Lnt ere sse s devem chegar
s1vel.

Isso tranforma

vencionais

Francesa,

definir

interesses,

emergentes

rresentantes
gociar

o consenso.

e a extensão

dificilmente

0uando

O ~arlamento

as bases e sob pena de seu próprio
te, nenhum

organismo

na sua imbricação

po11tico

do, e terá nas "razões de Estado",
ternativa
tativas

de seu comportamento

de suas próprias

Raciocinamos,
interesses

rena política,

se desse

objetivas

nao ~, necessariamente,
circunstâncias:
partidos

exclusivo

foreando

homqg~neos

na possibilidade

e o "partido

00e o segundo modelo

per~ite

,

na a-

pe-

social,

em todas as

,

rlgidos,

de composição

de um confronto

com
e o nar-

de interes'

entre

"o r-a r+

eventualmente

da ecolos:ria".Aliás,

nrevalesça

é bem mais

sobre o :rorimeiro.

no plano macro-político,

nroporcional,

visualizã-la,

'.

veis desconfianças

nrivileoiado

menor da vida nolítica

tares c~recem de leqitimidade,

de

entre o "nartido do sindicato",

acima visualizadas

no espaço

de sistemas

renresentado

da burcruesia", como,

do sistema de renresentação

ri~ncia nolítica
.

!

liberal mecanicista,

quase exclusiva

e o "partido

vi0~ncia

das expec-

de classe

e ideologicamente

o "partiê'o dos bairros",

fletem, também,

,

com as clivacrens secrmen -

e nem mpsmo

se estabeleça

As consegu~ncias

al-

seu reconhecimento

nelo conceito

supor aue este confronto

provável

do Esta-

e a leaitimação

como se a eclosão

de uma nroposta

instância

ses, é tão licito pensar
tido do proletariado"

vazio,defasado

o foco de solidariedade

~econhecidas

Na vig~ncia

como

e a

Evidentemen-

inevitavelmente,

sem:roreem consonância

t~ndencialmente

lamento'erigido

la-

ã revelia de su

um anõndice

a justificativa

de classes,

tais da :roopulação.No entanto,
las situações

i

bases pollticas.

numa sociedade

sofrendo

se re-

intra-partidária.

'Na

tal como nossa~exn~

as lideranças
..... políticas
as conseau~ncias

de suas bases nollticas,no

t

,I

para ne

por outro

político.

se tornará

at~ a0ui, no entanto,

i

nacio

entre o parlamento

no seu próprio

dissociado,

!

a ela; os re -

for articulado,

esvaziamento

social, o parlamento

I

Esta concep

legitimidade

terá aue faz~-lo

subsiste

I

~

do

da solidariedade

encontrarão

que neqociar,

o org~

social,

da naçâo.

ou sâo impostos

este consenso

s

I

rara a com!)osição dos di

do, o será na medida do :rorónriodistanciamento
sociedade.

do nacto

na vida nolítica

sociedade,

po

aue os con/-

vez conceberam:

mecélnicista: os marcos

na nrópria

do discenso,

soberano,

nela rrimeira

aue servirá de marco

çao, ~ tão ing~nua quanto
nal, ou se fundam

e c strut.urad o s oua n Lo

no organismo

os limites

sistema de solidariedade
ferentes

dará no :roarlamento, onde estes

S8

o mais diferenciados

o parlamento

na Revolução

nismo aue deverá

e agregacao

parlamen-

de indisfarçá-

aue respeita

â sua atua"

!

i

,
I

I

!
r

'''\

"

,

j

!'
;

,

I

-

ç~o parlamentar.N~o

se nrocure,

sociação meramente
até mesmo,

em aUGstões

os narlamentares

mentos

e lutas sociais.

aceita

no â~bito

difuso

de estar

res presentes

na viqência

sindical,

efetivo

"eleger"

flito de diferentes
mento;

em últi~a

nião de alguma
os prónrios
portunista
timular

deste

arunOi

um parlamentar

a auestão

ar

subjacente

a

análise,

associação

interesses

o denutado

- e a associacão

o seu ~rónrio

aue forçar

(rue eleaer

não cabe

ao
qnu-

como

e inverso,

o movi

- e dificilmente

o persistente

con -

no seio do mesmo movi,'sua nresença

ioentificado
corre

deste

e posicionar-se

"patrono"

nolltica

desta associação,

de um dado mo-

dos interesses

o processo

como

por mais

civil,

nor mais densa

ambiental),

nronorcionalpronicia

numa reu -

aue esteja

o risco de passar

com
nor o-

um "r-a t rono "; corre o risco de es

divisionismo;

e paradoxalmente,

ao parlamento

uma soberania

to polItico-constitucional,
~ lamentar

parl~

e do bipartidarismo

em seus debates

níveis de lealdade

b) em cons~uência,
atribua

nolIticos

aue a atuação

entre os membros

de optar pela defesa

o faz, porque a representaç~o

•

r

dos narlamenta-

proporcional,

ou de rroteção

para ser aceito

rolítico

precisa

recente,

de um deputado

a iniciativa

po, como condição

mento,

do estado de exceção

e

no senti~ento

de movimentos

esnecIfico

movi -

rarlamentar

naralelo

aue muitos

e anoiadores

do sistema de representacão

(por exemplo,

interlocutor

- dela radecem,

nos narece mais adjetiva:

que tenha sido a votação

parlamentar

l"

com. determinndos

só encontra

polItica

-

rara esta dis

co~ aue a presença

o conteúdo

em nossa exneriência

a) na vigência

substantiva

inaênuamente

em reivindicações,

estas dificuldades

vimento

civil,

Embora

n cxrlicacão

identificados

A desconfiança

sendo utilizado

assumiu,

tificial

de natureza

mais

da sociedade

de base, experimentam.
mentar

no entanto,

38

a iniciativa

ha mesma

do nroprio

embora

o liberalismo

desmeoida

na condu0ão

nroporcão

contato

mecanicista

desmeoida

e articulação

do próprio

p~

do par-

retira

das bases

polIt~

ca s :

c) por outro

lado, quanto mais estruturado

pulação,

tanto mais

instável

sistente

de oual~uer

atuação

secrmental da p~

um movimento

este se anresenta

como

"base política"

per
f'

lizões de grunos
s~o aqueles

parlamentar:

ideológicos,

que apresentam,

ou de senmentos
nrovavelmente,

leição e, portanto,

d~ atuação

turação dos gruDos

ideológicos,

nomeno aue fOGe à canacidade
lamentares

(a aualauer

eleitos

populacionais

estável

de suas coalizões

organizados

- a dinâmica
e dissidências,

e intervenção

do prónrio

de reeda estru
é fe-

dos próprios

por efeito de circunstâncias

nolítica

ror coa-

a menor possibilidade

parlamentar

de controle

momeDto

ou mesmo de alguma onção

os deputados

narlament~r,

par

exoaenas,
a coalizão aue

I

- 39 -

o elegeu corre o risco de cindir-se,

·.

assim dizer,

entregue

d) subjacente
ralizada
opç6es

~. sua nr6pria

a este comportamento,

de aue a articulacâo

programãticas

10 reconhecimento
da iniciativa

opcoes

eleitoralmente,

em torno a platafor

assumida

na defesa

unilateralmente

c'laspe_sl1ectivas

redutos

e comnosiçâo

na medida

em

ú

Lt ína

em

a ná Lí se p~

nolitico,

de interesses,

as suas bases

esta

aue se sustenta-

como um interlocutor

para a articulaçâo

à tarefa de convocar

políticas",

ins

de gru

eleitorais;

da recinrocidade,

de "lealdades

do parlamentar

por

a concc!Jcao gen~

tende a ser unidirccionada,

o principio

ria nelo desenvolvimento

portanto,

instãncia,

seus ~rincipais

de instrumentalidade
teoricamente

ressaltar

deve refletir,

esta perspectiva

pos ou facç6es aue constituem

aue exclui

deve-se

a f i oura do narlamentar,

trumentaliza

deix~ndo-o,

sorte);

pol~tica

- em Gltima

mas pOlítico-ideol6gicas;

relaçâo

ou dissolver-se,

e proniciar

capaz

legitimado,

a sua articula

çao;
e) esta sindrome
representaçâo

aue afeta nas suas pr6prias

política,

deol6qicamente

é tanto mais arave,

o universo

no, e o político

poli~ico

representativo

0uanto

de interesses
mais

plantação

e mesmo

paralelamente,

dade que os partidos

rural;

em virtude

a "eficiência"

mo t~cnica

politico-eleitoral,

ca entre

mecanicista

à consolidação

A auestâo

presente

sistemas

aoverno,
riedade

narticularizando-se

nutrem maior

instabili-

este ouadro

implica

proporcional,

a sua suposta

neste particular,

um projeto

se anrofunda

interesses

um instrumento

nermite

delimitar

o âmbito,

sentantes

poderâo

recuperar

a capacidade

dos interesses

e projetos

civil.

em t~

de estru
.,
~~
.

e auto-organizand~
alternativos
de solida

de

r

-

insti

O voto distrital

de indiscutIvel

dentro

relevância:

do oual os nr6prios

de iniciativa

pollticos;

-

político

aue visem a sua efetiva

sociedade

a) porque

co

dial~ti-

o processo

da clara de.marcação dos camnos

e dos mecanismos

em

imores

deve ser assumida

conscientizando-se

no âmbito da nr6pria

ção e composiç~o

progressi2

renresentativa.

e solidariedade,

do eleitorado,

correspondentes,

representa,

os oartidos

da representaçâo

Quanto mais

maior a importância

tucionalização

de im-

sob pena de se inviabilizar

democrático-renresentativo.

se as massas,

do Que o nolítico

alterar

da de~ocracia

de interesse

ideo16oica

- tais

síndrome

e esnecificamente

i-

urbanos

em toda a nossa arcrumentaçâo, da relação

da a sua comnlexidade,

turaçâo

desta

mais conservadores;

questionar

cindibilidaae

afetado

da

o l~olitico urba-

seomentais

e estremamente

regional

mais estruturado

neste particular,

como os sindicais,

tas, e programãticos,

..

bases a "autenticidade"

repre-

nara a articula-

no ~mbito do sou distrito,

o

r

,

-

parlamentar

·.

poderá

correr

e movimentos,

tamb~m
mesma

no 5mbito

o risco de uma imnosicão

seu distrito

a via de acesso

oportunista

ao leqislativo

area - a negociação,

em funcão de dC'lerminados in

de sua base politico-eleitoral,

ele será o representante

de sua nrôpria

em função da própria

da totalidade

doseloitores

por ~ia parlamentar,

gislativo,

assumida

transforma-se
numa instância

sociedade

civil,

fundamento

ria a assumir
datos que mais
instância,

de interesse

se aproximassem

sociais

definidos

comunitários
- o Estado.

Lcq it Lrna r

S(~

o mandato

atuação

do L~

deste

os "moderados"

em termos

Pode-se

tenderiam

perfil

aue a compoem,

ou "locais",

conservador:

de um mediador;

favoreceria

ã própria

segmentos

seria basicamente

o perfil

il

ó

de governo

feito desta dinâmica

da

de mec.iação, Lmo lan t.ad
a na ru o.rí.a base da

multifuncionais,

politicas

mas

llara a insti

de nossa discussão,

- com anterioridade

assim como entre os sistemas
de decisões

no

parlamentar.

no ~mbito

entre os diferentes

de solidariedade

presença;

do seu partido,

oricrem do mancato

Com a perspectiva

sem

dos eleitores

tuc iona lizacao de uma "democrac ia representa tiva ", pa ssa

parlamentar,

-

rocuoorar o d i.r
cit o d ~ se fazer prc son t.o , como in-

ter locutor e como acrente !)olitico, oDtando
teresses

40

de pactos

e o centro

arcrQmentar aue o e
o rarlamentar

a ser eleitos

funcional;

ou os setores

tende

os candi

isso, em Gltima

mais conservadores

,<.

de cada partido.

O arqumento,

no entanto,

apresenta

uma série de eou1-

t

vocos e supostos:
í:

a) de fato o nerfil
ê calcado
intúito

parlamentar

que uma democracia

na idêia de mediacão

oposto:

de marcar

tar uma cOhcepção

- utilizar

diferenças

oportunist~

representativa

o mandato

entre classes

e inconsistente

parlamentar

supõe
com o

e movimentos,

da prôpria

ê pau-

democracia

re-

presentativa;
b) os setores
do processo

"moderados"

politico-renresentativo,

que apresentarão
pol1tica

um perfil

de mediação

exercida

representa

tância,

coincide

aprofundar

No primeiro

pol1tica";

com potencialidadesde
entre

o aue fundamenta

é wna extrapolação

de da representacão

do movimento

das esauerdas

brasileiras

mediação

as expectativas

das caracteristicas

inversa,

e
de
da

onde a ile0itimidae conciliar

duas ileqitimidat~s.

"democracia

a pr5pria

aqueles

"conservadorismo"

com a ilecritimidade do reoime,

caso, a oncao pela

hist5ricas

indevida

totalmente

o fosso destas

já se experimentou

culdades

parlamentar

numa situacão

no curso

não serão, necessariamente

í

tais argumentações

tica",

de cada partido,

- não ex st.e uma re Lac áo necessária

"capacidade

polltica

ou "conservadores"

falência

de reformas

COmO tát.ica de luta pol1destas

conceDções

nollticas

desde a década

nas dif!

e, em última

de sess~nta.

ins

A tentati

l'·
I

.

,
-
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va de ut i.Lí z a r rnnr c o s dr- ..o l Ld c r Lodn dr, mn i s amo Lo s na r o o nc ob r ir a defesa de interesses

í

o r qem h ís t r í.c a do t.c rmo
ô

í

ne ira s
pariha

s "pacifistas"
a t.ô

viética,

é fonte das inconsistências

"ideologiu",

ac;ãopolI t .i.ca de a l.o uns mov imento s

JlZ)

movimentos

o ua n t o é1.própria

r.ar t ícu l.a r s t a s , a I í.á s , t.Jo ve Lh>

pa r t

c.1crC'nciadas)IC105

í

í

deo Lóo I co s , de:;
sde as cam-

do s comun

í

as t.e nta t i vo s mais moo c st a s de utilizar

sociais,

oue inclui,

como trampolim

na exneri~ncia

)lí1L,:1

"Lomnd

politicil recente,

sadas para mobilizilr cJciLoralmehtc
tivas de comandar

L1

o JOGO P01itico

roti

s t.a s de

linha so -

os ma s variados
í

a do r.od cr " oo Lí t i.co (o

desde experiªncias

é1.ssociaç6cs de bairros,
é1.trav~sde entidades

fracas-

até as tenb

sindicais,

ao es

tilo de CGTs) .
Muito

embora

os "democratas
t~ncia

entre

suapertinãcia
táticos"

acabe

um espaço

se ressentiri10 semprr>, no entanto,

sua tãticil de açâo politica, c a flexibilidade

los com~romissos

nela assumidos,

em Gltima

instância

concepçao

estratéClica subjacente

tizes,

lhes reservando

e a iigidez

se subordinam

sob que esta postura

do marco

suas decisôes
implica,

politica

nolitico,

da inconsisexigidape

estraté0ico

a 0ue,

e posicionamentos.

por detras

se manifesta,

-

Esta

dos diferentes

ma-

numa instrumentaliza

ção do nr oc e sso poli-tico-representé1.tivo, em função das r-o s si.bí.Lí.d ade s ée
afirmação
~.....
-,

minada

c

dos interesses,

e conseouentemente

da ideologia,

La sse . No lonoo nr a zo , o ma rco de ao Lí da r i ed ad c tcrritorial

plo, exigido

pela construçâo

da própria

sição ideolóClica da próDria

classe

nação,

dominante,

renciações

de classe. -Esta concepcão

o processo

de consolidação
í

sera o resultado
ou da supressão

da ação politica

da dominação

ou da c onou st a do poder pe la classe

ideológica

erne roent.e,

d uz í.d o por uma o r-q an zac ao politica "homogênea",
í

l~ços de solidariedade
o preço desta
s eome nt.o
s

apelo
isto

sociais

é.> quant.o

mais

çao dos 1: it.ereeees

seGmentalnecess~rios

solidari~dade

à eol i dar-iedade

o

seamental

Nos termos

bem

SIW,

gi>U1Y'ii"

cio. do qU02 Li" expr-ime pcl.c
ma Z
unerit . c ncqucr COII!["»()l!iI;;;;('.

\:id("u'
('.0)

n',-:

de F~bio

de classe

qrupal.,

cado po l'l t.i.co , no eent.ido

vigência

de 11~a rtete~

~

r;cJmn

tanto

c.it.a«
/ThZÚ)i>L'~;

que tanto

mcnoi.

da irnpo

das oife-

supõe crue, durante

da classe

dominante,

o jogo do r-od er seja co~
capaz ce consolidar

~ ~onCluista ~o poder.

é o antaaonismo
contido

rcet.r-içoe-

efetivo

nas diF~Y'eflt:i3s

em promover

li? l;ÚI/(L[;

isto

os
Ora,

face aos demais

vt . Reis: "Quanto mai.e

ou out.ra,

am-

Ldeni ij-ica

(o •• )

ao me!:..

ser>('1oar; iondi çoee à ocorren

Pl'('p-i('úu;

o

ideol.oqi ae,

a ej'd;iva

-úTii>li(~dl'rÍ

seja

-

de jogo de int.evc nr.cn, enuol oendo b ,r>qanha que nor .
7 • I .
. ,,30
[) e f a t o, a P 1 em
.rom venpct.t.o
da:; (l.I,I,·
.7_7'0,'; avuprn.n.

:,!,--'Ül

J

de urna "po I Lt í.c a Lde o Lóq i ca :",max i m zando a diferenciação
í

de .in

teresses

no âmbito da soc cctad e civil,

e Lncomoa t Lve I com

í

--

ti 2

-

(1

"clf~mocracia

represen tativa", tal como aou i. a carac t.cr iz arno s . Uro det.eLhe , no entan "-

to, não deve passar desailcrcebido. ConouilnLo a viq~ntia
deológica

dificulte

e, mesmo

no âmbito macro-social
de 0ue a politica
critivos

impossibilite,

- especialmente

continue

tl.negociação

na esfera

reconhecidos

de j,nteresses

flêlrlamentar, n50 impe-

tl.contecendo como exnressão

e diferencialmente

da rolitictl.i -

~e interesses

e leGitimados,

no âmbito

cunscr ito das pr ôrir ias or oan i zações de ela sse. Ou sej a,
o momento

dc maior

eepon iunc idade

co e de interl!'G. iuualií!.ação

cu..

)

tavelmente

a dar=ue intei"na.mt3i!it:

questão

adcrco

da

.------mul o nesta.

t t.

,]7,0.

se a:;:;(',;ú:"

:11()VÚl{e:U:o~

ob.ict.i.voc

(",)i(,/.'/vu:;

direção.

"

Deve-se

acrescentar

em ou e se colocam

de sua confrontação

te contexto,

Garantem

com os demais

a sua coesão

inberci.ner.

'inevi-

1'(::';;;OI'(Í.

l.x.:.Jj'i:'o e fora

o cai-at.ei-

c cnao

)'!(UJ l"C'pl'c::eni.'i1',,'

de

um esti

sistema de solidariedade

desse

é a "politização"

âmbito da própria
segmentos

ticas, resulta

seu interior.
organização

Na medida

sociais,

auantos

da classe_

rara atuar

A consccuência
persistentes

de coalizões

de classe

na medida

narti~ularistas

comum

rara garantir

iteresse

s~

geral.
tática,

mais abran

não dispõem

a integração

t

ou seja,

ideológicas,

de classe,

m

r-

em aue a própria

geral ou a idéia de um marco de solidariedade
As dissidências

ideol~

coexistam

é meramente

"democrática"

com

0ue permitisse

~ consecu~ão,do

no

democr~

em tantas

diferenciados

um auadro mais amolo de solidariedade,

mento do interesse

em que
do ar~~

de sua própria

a -

!,

a alternativa ê a luta pela hegemonia,
32
que o nr ôrir io Gramsc i dificilmente subscrever ia, de

Em conseauência,

por êm num ~entido,.
dominação.

A formação

A ado -

isolamento,

em bases democráticas,

se rompe a 110moqeneidade da organização

ção polltica.

deste

de interesse,

grupos de interesses

sua força normativa.

que, nes

ideológica.

excludente.

da solidariedade

porém, em aue a perspectiva

perdem

sociais,

no plano das instituições

se desenvolvesse

seus objetivos

este interesse

segmentos

Esse fato não seria disruptivo

de classe

privilegian~o
bordinar

organização

au to-

â

na ruptura

dos conflitos

na implosão

gias distintas,

implica

O

de c La sse r e o car ter an
-

e homogeneidade

na abertura

gente,

C

as oraanizacões
,

"democrática"

outros

<ir;

s

-/ck:ológ"!:..

li,('I'/I:,,'id;o

«ue é r pr inc ipalmente,

ção de uma tática

imediata

do

1:1"'i'UTJÇ'(JO

.j(l!!O

(l

próprio

:,<0

-s:

à

i«

ap e na

31

isolamento
tagónico

aener=l izad .

correupon.lan

cir -

]'(i(!o

"i. i:j'"

ad~

A unidade da classe

tivos estratégicos.

Porém, esta unidade

quista do poder intra-classe
ela se subdivide,

é fundamental

legitimando

~ consecução

só será obtida

por algum,dos
o seu nróorio

grupos

dos seus obje

mediante

de interesses

sistema

de alianças

a con em aue
no âmbi

F.

r,

rI

,

I

-

to do sistema
terna

nolitico

bastante

550

m~is abrangontc.

amnloH,

e a nossibilidade

terna é v iabil i zado r-o La rela ti va
irttra-classe, o desfecho

Como os recursos

él

43

-

de coalizão

de recusa da hegemoD~a

ex
in-

bo r t ura do sist erna de soL dar iedade
.í

estrategicé)mentc

buscado

~ nroblem~tico.

A re

qra oora I é a da SUT"'cr
-.í.dc
oLoo za cfio do 1-:10V
Lmc n to rol i t Ico representa.í

do nela emerg~ncia
logias

do scqmento

social em 0uest~o,

rue rervr ese n t am formas dissidentes

se de classe.
nronorções

Ao mesmo

temno, a luta contra

e nrioridade

turalmento,

m5ximas.

A rUDtura

as ideo

n t.c
r r.rc t.aciio do interes-

.í

o inimiqo
deste

interno

imnasse

assume

ocorre

conju~

oua ndo a r .i cr.id
e z do ~róf"'r
io s st.cma rol itico venha a insuí

lar a ação nolitica
ção inerente

dos crruT"'OS
dissidentes.

à r.os t ur a da

das "es0uerdas"

determinantes

contradi

1',1

ideológica,

eS0Uerclé'\S
buscarem

-

tente. De fa.

da franilidade

rolitica

bra.sileiras, eST"'ecialmente nos seus núcleos

de elaboracão

destas mesmas

Não obstantc,a

rac i a téitica" nermanece

"dornoc

t6 ela tem sido um dos fatores

densidade

de

vroliferando

de máxima

tais como as universidades.

na. rCT"'resentacão nr000rcional

O fato
a "ga-a~

tia" da rerticiraçãOamnla no nrccesso eleitoralcla.s
vária.stendêhcia.s
oolitico-ideo
lógicas,

em 0ue se subdivide

em nosso pais, não narece,
ma fórmula

politica

ção. A visualização

o movimento

de onosição

senão, a tentativa

a continuidade

va democrática

radical,

dades e buscar

os mecanis~os

de aarantir

do seu prónrio

mais generosa

do nrocesso

certamente

deverá

nartidária

através

imnasse

politico,

de u

e contradi

-

numa nersnecti

levar em conta

de institucionalização

hoje

estas dificul

politica

ade0uados

a sua suneraçao.
3.4

Voto distrital,

fed~ralismo

Nas seécões anteriores
testar-algumas

0ue a imnla.ntação do voto distrital

A nossibilidade

lista, com fundamento

de redefinicão

na instituicão
,

"ideológicos";

rresentaç~o,

sob o sistema distrital,

mais critico
to das

e, finalmente,

Uma obviedade,

~ a de aue o sistema

"elites locais",

lideranças

de amplitude

a validade

emnirica

taria analisar,

no entanto,
proporcional

ou regionais,
nacional.

desta

em seaundo

a chamada

estiveram

no Bra

a -,nenalizacão

"injustiça"

em auest~o
aue merece
imnlica

da re

no curso deuma. análise

no fortalecimen

em desD'restiaio da forma cão de

Em nrimeiro

proposição.

con-

de um nacto corone-

do voto distrital;

dos partidos

nossa argumentação.

municinal.
--

nossa linha de investi<;ração se nronunha

das criticas

sil tem descertado.

e autonomia

lugar caberia

Se de fato, assim

investigar

acontece,

lugar, a significa~ãoesnecifica

deste

resdes-

-

locamento

de poder,

a

primeira

0ue~t~0,

p~rece

for~ de dGvidas

de ouc , c ír cun screv c ndo t.o
r r íto r La Irnr-nt.o

o processo

tema distrital

Neste

"reoionalizil" o deputado.

ou e a s c hnrnoda s "elites

~ representa~âo.

A auestâo

mitacão

para esse deslocamento

da funcâo eleitoral

merqência

de uma nossIvel

neríodo

de mediacâo

coronelista,

no conte~o

deste

do sistema

políticos

das burocracias

semelhantes
devem

nrovocado

e o retorno

Francisco

Julião,

carismática

de lideres

tervenção

institucional

a 0uestão

mo ponto de nartida,

nolítica

como Leonel

0ue se possam

[ulsm rant:e d
de irônica

L

tipo

rápido

e do

que podem deet ru ir o caráter

pe ul.i.iv à [undacao de

í... ) 8el'(~ de tipo

(/('1'08

tomar c~
ine -

e iminente,
pode-se

que e ~etivamente

caracterienCQ1'nar mi-

neceeear-ia

em virtude

leve c. um deeper tac

o senso cr-i =ico e a corroe iirida-:
11

do conàottiero. (...) tâae ~ u-

pela sua propr ia nat.ureea , ampla e

Est.adoc e de novos ec t rut.urae naci.onai.e

"dejenei.vo ", e não cr-iador or iai.nal.,

.ern

e sociais.

que se eupoe que uma von
eoi'r-i do um colapso

perigoso

necessário

mas

ta novamente e fortalecê-ta,
oi-iq inal.,

nao dcc i eiuo e catiaet.rofico

que' torne

c não que se deva cr-iar uma vontade

coletiva

concent-ra
ex novo,

,? or-ientii-I a pw'a metas concre tas e rac iona ie , mas de uma concreçdo

iddade ai.nda não vex-ifioadae
e criti
--._-_
..p oi onal
-.-._._.-'.
33
va e uni.oevcalment:e

conhecida."

de

re .•tiauracao e reorqarn.zaçao , e nao de

tade colet-iva. Já etci.s t ent.e t.enha-ee enfraquec i.do , di eeemi.nada,
e ameaçador

e

(;ramsci: "No mundo

e fulminante,

"car-i enat-ico

oroan ico : sel,á quace eempre de tipo

Com

rlecisões de in-

o posicionamento

só pode tornar-se

céncvo nao pode ser,

ê crucial.

E importante

de Antonio

nnat-iomo , aniquilando

político

~1iauel Arrais

quais0uer

imediata

imi.nente , qrande perigo

ma açao imediata de tal
caráter

no

discutidos

JOGO

Brizola,

projetar.

hist6rico-politica

de um pvocedimento

paixões

e a

institucionalizacâo

nresente

desta auestão,

rum i.ndiiriduo con .P8tO; a rapidez

de um qrande perigo

12-

de um retornar

ser criticamente

passa a oermear

na análise

,'6 uma aç~o

t ictunent:e

nartidárias";

e de seu panel no

ou Lvoc o de um autor do peso intelectual
zada pela ne essidade

A li

aos aue nrevalesceram

nela eventual

aue se abre na conjuntura

a anistia

moderno,

Zt élvélliél(;ZlO

distrital.

O tema da lideranca
partidário

giril

e numa orirnt~r~b

com a nossibilidade

mais uma vezr

eleitoral

no ent~nto,

de noder em nossa sociedade.

"ditadura

imnacto

8 evidenLe

dos chami'ldos"líderes carism2í.ticos"; c::

revivescêncii'l das "oliqarauias",
a e~tilos

controversa,

política

>

Dor uma rnai.or chari-

nr or-o s t.o, c diz respeito

aue se nOssa fazer, na atual conjuntura

o fato

o Lo i.t.o ro l , o s i s

particular,

sor âo beneficiadas

locais"

em torno do serni ndo tema acima

nrosnectiva,

-

na ntunl conjunturil noliticil do nilIs.

No nu~ se refere

ce de accss6

44

iadae por uma expetn-cncui

histórica

e raefeti

- IJS -

Ll.i.S,

a

cn

as

Lr

c.

s so

í.e.do s .l.

c

lu nco

ClilCn;(-'11C.iil.

da

cs

"1·j·c!(·r'dnril

j e t o h s t r Lc o .i no va d o r

se:o c a r
na

conjuntural. c momen t nr-o

tcr

â

mesma

cilrj.:~r".-II

ele a r qumon t.a câo

~1ax

v t.âvc l ro tí n í.z ac âo elo "cor smo
í

í

centro

c18

11

i

v

d

con so lí dncln <I

do. Trata-so

do seu con t.cudo "mo ss aní co
í

v i ve scer os "mitos" ele um na ssad o

(1UC

.i

?

f

•

undado

.i no

é.l

u t.o r j(:,:ldc-

di)

:;l~LI

CrW10

do

ro curso .

<1 (];1

t.onho cn f raouccid o (.

se,

f"I'O

-

,;\ i,itcnc:.=ío
l'~I\~(l

Em seo undo lunar, a f uric.i o do "car i.srua " é. v ís ua lLzad»
co Lo t í.v a ouc

uiu

idl:J1L.ir.ic.:t-

11.1('1;11:-

i.oclo
r oue ov o nt.ua Lmo nt c se co ns ti t ua at rovos

c ula c.io ele:uma vontade

r lc:

"c;ni.~;rn;lticil"

chr-rna r ía

1t7el)l~r

ltj~,t.(~Jl'jCd

c(Jn~;L:.iL!li,';-,(l

Eru r.ri mo i r o

um.: VL:Z

,

(>

.:.t~;~;()cjil«iu

c1,"l intcrvCllriío

â

Línha

i c v.r "

c· nr oq r c s s i st a

ó

í

nu:,;:..;j l.i i 1 icl~ld(' (le

(~

roo rt.L

h~é)(lmc>nli:i-

t.o nt a Ldva de rc.~-'

IK\

a mo mo ria rio r.ular , c'miJ(l:~;'l
nao

conseo u i nd o recuperar

na sua t o t a Ladaô c corar-Le xa , con t raooo à v i sao do

nresente,

lucrar, ressalta

Em terceiro

bases do aT'elo carismático,
ginal

- embora

novas estruturas

nâo se afirme

no1itico

eleitoral

como um "recurso

de forcas

se deve à r.er ceoc âo

nrovavelmente

nroiecâo.

sário levar em conta 0ue a construç~o
de um nartido

nlico., necessari~mente,

a erojeção

A partir destas
rança carismática
tes seqmentos
facelamento
namento
g~ncia

~o nrónrio
e atuação

nolitico,

fronto nolitico
torais adotadas.

da socie~ade
solidariedade

co a ver com a lideranç~
na "leC}alidade" , Arrais

de uma estrutur~

nO-

n~o roden~o

de circunst~ncias

eleições
serâo

civil,

0ue ~eter-

forjados

0ue o l'llrlcl
da lide~earticulando

difere~

arós um neriodo

or0ânica,

indenende

uma funcão

lideres

l'àra a em0.r

para desenvolver

d~ natureza

(rUe retornam.

eleito

ou já existem

nas diferent8s

leqjs1ativas

de es-

do funcio

não será o rroccsso

nronorcionais

as eleicões
daoueles

perceber

Estes

nartirl~rio, in~enendente
Aliás,

carismá
é neces-

temno,

de rotinizac~o,

Se existe

hoje n0 Brasil.

ou ainda

í

de 1i~er~ncas

Ao mesmo

hist6rica,

de lideres carismáticos,

nao rrecisa.m das nrónrias
rrojeto

podemos

sist ma elpitoral,

ra1 0ue irá forjá-Ias

e Le t o

"sucesso

í

na atual conjuntura

de sua prónria

ria ra a a-

carism~ticos,

consideracões

ronulacionais

momento,

poli tico, rerruer e s t.a b I idade e .í.rn

numa certa medida

de lideres

ori

emercrentes. Tal lacuna,

sistemática

rerrnanecer na depend~nc.ia da converq~ncia
minam

sistemático"

da existéncia

ticas, do 0ue a base de sua nrónria

itica nova, a partir

soci~is

e~

nolitico

Em nenhum

de cue o eventual

ral" é muito mais uma conseouéncia

I

e um projeto

a sua imnossibili~ade.

r-o rern, o car i sma é visualizado

firmaçâo

a dificuldade; de se fundar,

áreas

-

e
o seu

d~ con-

das t~cll1tas elei

l'ar8C8m ter muito

pou

Brizolél se consaarou

nela sua "administrélc50 no novcrno

~o Estado",

·

.

,
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Julião,· pela organizacão
do Sul, e dificil

aceitar

se deva a sua atuaç~o
camnanha
.'

.

de.uma

(1<1 s

mediante

imagem de "critico
Pedro

o uso adeauado

liberal",

aue consequiu

"da mfiquina partidária

partido

na AsseJnbl~ia. Em diferentes

de oposicão

conseauem

a institui~ão

nrojecão

toral circunscrever-se

geográficamente.

ricia que, ao inv~s de simnlesmente
tensa, os candidatos
pla, no âmbito
recursos

ao exercicio

estaoual

nollticos,

ma Dolitico

ã canacidade

contextos

independente

uma máauina

se voltem

mais nr.odutivos 00 ponto

como um todo, tais como

demonsdo

raliticos,

as lideranças

de sua base elei

Na realidade,

de uma influência

e

em proara-

do MOS, e na lidcranca

montar

ou reaianal,

nolitico

articular

do voto distrital,

nacional,

Brossard

no boio de uma

de um discurso

Simon, deve sua liderança

onde tem J~lena viqência

de Paulo

- ela se construiu

trad~ na organizarão
aue exerceu

No caso do Rio Grande

a idêia de aue a lidcranca

como deputado

senatorial,

mas de televisão.

"liaa s camponezas".

este

sistema

eleitoral

polltica

pro

ex

mais am -

à maximi.zacão de outros

de vista do nrónrio

sua atuacão

parlamentar,

siste

sua cana"

cidade

de elaboracão

dária,

e suas potencialidades

cracia

narti0ária

tos no âmbito

teórica

na formulação
de oraanizRcão

ou da articulacão

da sociedade

no entanto,

o fato de aue supo~tàmente

çao do voto distrital,
gos do executivo.

as eleições

A dificuldade

toral geograficamente

tração direta,
em debate

extensa,

impostas

a oposicã9,

deixando

politica

ã R0ministracão,

tagem no aue se refere

lideres

e Sociol00ia

nelos car00S

o nrofess6r

-

para os carelei

"carismáti

-

da adminis

Hélaio

-

Trindade,

no Curso de Mestrado em Anda UFRGS.34 As dificuldades

distrital,

diretas,

nos estaduais

do aoverno

federal

corresponderia

esnecialmente

no nonto de nartida,

situacionistas

arou

í

realizado

ãs eleicões

desta

r-ode r a imn.licar numa desioualda-

em conta is desiqualdades

pollticos

e movimen-

com sustentacão

0e la~o o caráter

lembrou

na disnuta

e a máauina

buro

ao lado da imnlanta-

majoritárias,

na competicão

como onortunamente

Ciência

no seguimento

diretas,

de forjar

sobre o voto distrital

tropologia,

seamentos

nersistirão,

co" ou não de 'sua pro j ec âo politica,
de aue penalizaria

no plano da orópria

de diferentes

."

de açã0 parti

civil.

Não se deve perder de vista,
mentação,

de diretrize~

quando

levando-se

todos os 00ver

se encontram

(ou nara-situacionistas,

uma va~

-

na nosse de

como é o caso de Cha

gas Frei tas) .
A dificuldade
dErã

sun"ra-n.roDosta tem o seu fundamento,

ser contestado

tamos neste ensaio.
trair alguma

nos limites daespeculacão
No entanto,

conclusãb,

cabe alertar

de araumentos

e·dificlmente

nS2.

teór.ica a aup nos limiaue a nossibilidade

como este, aue apontam

de ex

nara a di

l

-

n~mica do sistema .eleitoral no futuro,
0ue ~ a de n~o admitir
variãveis,
manecam

a possibilidade
projeto

ao nível da anãlise

0ue integram

inalteradas.

o comnlexo

Ao araumento

de oposicâo,

ideoloqicamente

se imnonham

no ~r6nrio

anti-sistema,

tos, tamb~m,

contes~áveis

ferenca,

talvez,

do campo

te6rico

saio como um todo. Es1'eclcicamente
e ã sua dinâmica

rais ~iretas,

toral distrital,
as elites

~ dificil

regionais,

deixaria

mento de po~er

sianifica1

co-partidária,

e um reforco

cial de contrabalancamento,
sobre a canaci~ade
ter inacesslveis
executivos,

podem

ser confrontados

apresentem

Tanto e correto

como ~ o caso d~ste

à nr6nria exnressão

nartidárias,

1'opular nestes

estar associada

ral se oriente
•

en0uanto

sistemas.

ao estatuto

nrojetar

tamento

do notencial

de uma escolha

do Estado,

ESt0 nuestão,

de indicac~o

0ue disci
-

de dois

alêm da exist~ncia
Sarney

35) esse risco

das oraanizacoes
político

proaramãtica.

ideoloaia;

-

se j_mnonClo

? ,

juridico

nara nue o nrocesso

a sua pr6pria

nolItico

organicamente

pode se desenvolver

- no Projeto

nartidã

e1 ·itoral da oposiçao

sempre 1'rojetarã nersonalidades;

node~ã

os cargos

í

Ora, a consolidacão

nrimeira

na nersnectiva

aoverno,

e man -

Na v c ênc ia de meca

para cada vaaa distrital,

de siqnificado.

partido

lidar-se

à

(como ~ o caso da possibilidade

~ a con~ição

a ter

com o risco

na rt i.d r í.a

a 1'ossibilidade de exnressão

nor nartido,

carecer

nolltica,

0ue se contra-arnumenta

do instit.llt:O
do "can~l?.::>t()
avulso"
parece

venham

das estruturas

organi za çáo no I I tico-partidãria.

intra-1'artidãria

O note~

0ue não node ser desconsiderada.

davontaàe

aue garantam

noliti

"locais".

0ue estas duas conse0u~ncias

distrjtal,

no entanto,

p Lina a nr6nria

candidatos

Esse ~esloca-

da ornanizacão

forjar uma nova clas~e

elei-

de poder para

o seu resultado.

um reforco

en-

eleito

do sistema

oue o desloCamento

de consti t.ui ç áo de uma "di.
t.adu ra da burocracia

nismos

às disnutas

no caso de imnlant~ção

o fator de fortalecimento

rias sob a leqislacão

com a di

credibilida-

a o1'osicão, ou a 1'artidos ~e base nonular,

~ um inc6anita

nos parece,

maior

das lideraftcas políticas

do noverno

arqumen

no plano especulativo,

de afetar

nue

do nruno nue hoje cons

no 0ue se refere

dunlamente,

de um

forem as diferenciac6es

exnlorado,

imaninar

ner-

de contestar

à consolid3C~0

interior

de nue 0ualitati'Tamente

de, pela amnlitude

inicial,

eleitoral,

no sentido

contribuir

sejam 0uais

-

de nue as demais

din~mica

apresentado

titui a frente nartidária
dificilmente

a condiçâo

~a nr6nria

do sistema distrital

político

sunoe uma nrecauc~o
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eleito

O aoverno,

o qoverno,

en0uanto

a onosicão,

no enfren

resta a necessidade

de conso-

no seio da populacão

por via da estruturação

e, concretamente,

isso

oo Lf tico-nartidária.

so

Se una

,
-

mesma

instituic~o

mente

"rie r son aLidad e s " (lUC à or.osí.c
âo , c

facilmente

politica

permite,

em "ria r t i do " politico,

sí.ç âo , Po roue ao governo
aue j~ ~isn6e,

pouco

essencial

s~riamente

nâo dispõp

retoma,

de anãlisc
locais,

oe

ou a redefinicão

a guisa de con6lusão,

go deste capitulo.

das

do Estado,

'càrporações,

de potentados

tornam

lites locais.

processo

ou liderancas

~e consolidacão

do eleitorado

",.'._-'0_ ....

e o rotendal°c'leintervencão

territorial

ob-

da noliti
mais amnla,

mais

~olitiza

das burocracias

e

supor 0ue as novas e-

reqional,

social,

- serao,
nao

neces-

civil

abso-

ao ser

a emern~ncia

- a nolitica

da

ha.bilroenteantecipa.da a.os nossi

de sua heaemonia

- neste contexto,

revolucion~rio,

da sociedade

todo o

na 0uase

no sentido de reforçar

00 Estaoo,

pela reversâo

0ue durante

0ue culmina

do filtimo qoverno

nassa a atua~

disruptivos

"coronel"

locais ou recrionais;

esnacial

da ordem nolitica,

decisória

e uma resposta

da ma-

mais do 0ue nela articul~

permitem

de inteqração

nolitica

tico brasileiro,

a

e da inter

territorial

das comunidades

de implantacão

este ~pice

veis efeitos

de

face ã ex-

tradicional,

a finura do veJho

de dispersão

atinaido

"abertura"

ao lon

e "trad iciona is" ;

aos mecanismos

luta centralização

desenvolvida

e sem intermediacões,

e oliaar0uias

ou para-estatais,

sar iamente conservadoras
c) o reforco

Este tema,

o fluxo de lenitimacão

esracial

aos nadrões

estatais

"oliclar0uias"o tra-

ser 0ualificada

e burocr~~ica,

da concentração

das, confrontada

do voto dis

deveria

ideolónica

deslocam

por via corporativa

b1 a di~mica

de r~

a bnortunidade

ca do Estado para o marco de uma solidariedade

ção "federativa"

dos

tivemos

politica

ror via ~ireta

e, especialmente,

inte0rada

delineamento

o ~cslocamento

toda a arnumentacão

da estruturacão

0uina administrativa

administrati-

nor via da imnlantac~o

pelo menos,

viabiliza

de determinacões:

nolitico-eleitoral,

soles~ente

ncsta seccão:

0ue sofre o 0uádroda

pansão do fen6meno
vencao

no nrónrio

Nas secções anteriores,

partir de tres ordens

politica

de

de (lue neces

um novo pacto coronelista?

propor 0ue esta rossibilidade,

a) as mutacões

a m~0uina

levantada

e à oposicâo

e o recurso

r-e rm i t i r i a uma revivescência

no Brasil,

dicionais,

ã soma de recursos

governo,

nara enfrentar

der, no sentido das rlites

facil-

í

para tornar-se

temas aue seriam objeto

mais

do C1UC ao cto ve rno , r-r v íLe c j a a ono

lhe acrescenta

va do Estado.
Subsiste ainda uma 0uestâo,

projetar

-

esta estru1:urar-se rna i s

él.

nelo fato mesmo de ser aoverno,

a conoicão

trital

ao aoverno,
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dos efeitos
insistir

ra conduçâo

ea

do nrocesso

-

noli

estraténia. da inteqraç~o

no sentido da institucionaliza-

,
-

çao de mecanismos
a form~laçâo

de inteqrac~o

politica,

de uma contra-estrat~aia

estaria,

de ref8rco

tir, no médio e lonao prazo, o desenvolvimento

..

sentativa

~oliticas,

pria dinâmica
conhece

dos anarelhos

da articulacão

crue encerra

bém~ na ~igéncia

este caritulo,

de todas as condicôes

to de noder rolitico

rá valer,

no sentido

o aue

apresentem

do reforro

no seDtido

se

ãs chamadas

de crue, t~

o deslocamenliderancas

um ganho rolitico

crue'foge ao próprio
de intervencâo

é supra-determinada

locais, ao contrário

uma composiçâo

"oliqarcruias" tradicionais.

dinâmica

insiste

Por0ue

potencial

politica

por via da exransão

suposi

diferente

diz respeito

de auto-determinacão

nor narte destas

elites,

da

deve-

de nossas

social bastante

o araumento

"lo-

na direcão

de 'uma democracia' neste rais. Este araumento

mesmo aue estas elites

çôes anteriores,

tenci~l

das

nara a pro -

crue intearam

antes enunciadas,

na é'ltualconjllrtu:rrt,representa

~nstitucionalizaçâo

das

hegem8nico

do E~tado,

sociais

renre

sob o nome de sociedaCie civil.

A pronosta

cais",

implicando

ã tentativa ,de 0aran-

do centro

burocrâticos

das forcas

de fato,

-

de uma democracia

neste pais, ou seja, o deslocamento

decis6es
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à uma

do seu po

mas nue lhes

do' noder decisório

do nr6nrio

Estado.
Durante

..

o neriodo

veis, demonstram
nentes:

Leal,

a vigência

ESTADO CENTRAL

COSo ~htonio
36

coronelista

cional:

as análises,hole

de uma articulacão esnecifica

FORTE + ELITES

Ot~vio Cintra,

sintetiza

clássico,

retomando

os nri no í.r-a i s traços

LOCAIS

de tres compo

+ HUNICípIOS

FORTES

as nronosicôps

de Victor

}oRA Nunes

de st a f rrnuLa poli tico insti tuó

"O muni cipi o .fraco é produto do eorone l.iemo, oontx-ibui.ndo , porem, através

de "feed-tack"~ para a persistência deste. As autoridades

do centro~ os politicos

que precisam de votos no interior~ valem-se da intermediação
to' é o municipio.

do coronel~ cujo redu-

Este não é encarado como unidade politicó-adrrrinistrativa prestadf2

ra d~ serviços. Suas competências
são amplas.

disponl

legais, por exemplo, no terreno financeiro,

Na prática~ são ainda mais mutiladas

por ação

~ omissão.

não

Só se conseguem

CO'l-saspara o municipio Quando se têm os .favores da máquina central - dó Estado
da União -~ mas para consepui-los

ou

é preciso que o coronel apóie o governo. O munici

pio fraco precisa do coronel e o coronel precisa do governo~ e enquanto precisar~ ~
poiará o'partidogoverlmnte.

Por isso~ não é conveniente~

controlam o governo~ ter localidades fortes e autônomas.
chega a ser governo, mo

di.ljferedos que antes governavam

lismo" que antes' decantava nas agruras da oposição."
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na lógica dos poderes que
Quanto à oposição~ quando
e se esquece do "munic ipa-

,
--

o nacto coronelista,

no e n t a nt o , a na r t i r da Re vo l.uc vi o (1(' .10,
SlIClllilllj
n(l() ii

um r r oc c s s o de c r c s c o n t o o s vn z i amr-n I cv ,
(ler d cc i s r f.o o Zi cr c s ccn tc

o u t.o nom ío

ó

'.
,

.

estaduais
estatal

de civil,

o Le t o ra L.

Fo

í

ao

r-r cc so o ur=() I-:~~
t"do

í

c

o r e s t Lq í.o vo Lt a s s o a ser coris í.c no do Zis
incluindo

os setores

cou a fórmula

dos tres comnonentes

ELITES

(LIDERANCAS

Não imnortando
terminacões
pollticos
gência

mais g~rais

mica dos Governos

de Estado,

os Planos Nacionais
trinê formado
Es t ado ,
venção

('IUO,

tar e leai~imar
de se d~finem
forças

U·1U\[

dos 0uais

rc

~p Fl

o seu notencial

sociais,

Os rrónrios

oficiais,

De um l~rlo, o sistema

rural.

pelos remanescentes

cia às "reformas

Estes

setores,

Nacional,

de base",

tuldos por uma burquesia

rrojeto

eleitorais

do coronelismo

'servadoras do Congresso

do modelo

nacional

do nais.

econômico,

No entanto,
renresen-

e do nrocesso

eleitoral

nolltica.
ainda,

f~s liderancas

0ue formou,

mais

forte
tradi

comnreendidos
no.s o.las mais con

nGclcos

de resistên-

nos idos ele 1963, são orirrinnrinmente

de imnlantação

das

aual0.uer corres-

mantêm-se,

um dos nrincinais

o~

se defrontam,

onde a com osicão

fundamentalmente

rolltico

de inter

fazendo-se

de dominarão

cativos

do

e o nrórrio

í

não anresenta

nolitico-reoresentativo

nos redutos

do Brasil

deste

como

nos anêis hurocrãticos,

ror via dos partidos

com os desIgnios

mente enraizada

de desenvolvimento

e leaislativos,

ao

O car5.ter dominante

o carital

~e neGociação,

da emer-

da I~olitica econô-

documentos

reconhecem

os eventos

hist6rico

as diretrize

nolltico-renresentativo,

executivos

+

as de-

crue se ar t íc u Lara

de interesses,

estratêaicas

canalizadas

ES'I'A

!~'ORTE)

se nrticulam

como o marco

loqram uma nerfeité1 articularão,

as decisões

nara os carGos

cionais

1I STRl',T IVi\

:":

FR~CAS.

internacional,

no nrocesso

com u~ sistema

nondência

(!~1;1

"f(,(li,~I~~;l.isuio

í

interesses

todavia,

do

integrac'l.os,nClssêna cornandn r a s ur i.nc r-a s linhas

Governamental

se este~

i\IWlI

de Desenvolvimento,

nelo'canital

001.1-

(::-:I'Vjj'.-·:IC.ld

CClracte-

orientando

revolucionãrios.

m.ii s trél--

j".l<

do nosso dcsenvolvimp~to,

heqemônico

Lodo,

t-,:i!I

ser visualizados

de um novo arranjo

111:1

bâ s í.c o s o uc nos rx-rrui l:.i

é1 nartir

do nrocesso

de 1964, nodem

nivel das decisões

'.:1'1"

mod ifi-

POL1TICAS)

os antecedentes,

:11(IU1,1

il'

_;(:

+ DESCI~NTRAL IZAÇl\O

FORTE

LOCAIS

t ravés

ele

J

t:1

oo ro ne L'i s t a ; na rcc cí t a de um novo

r í.z ar o nerlodo
DO CENTRJ\L

nosso.

l>;\~"f:

Il.!I\1

rcmn no sce n t o s das oJ iqLlr(fllid~;
r>(J
j í L
(1~1

na

1i1:\rtU:i

! .. I:: !-i'.

(:lvi:;

liclcLlnc:,-,ó-;

pe rrni tirá com oreend cr o modo,

ZI

,

111 ~; I1

on s Li r uc Loria l,

d i c ioriai s . A rec uoe ra cào , em La roo s t raoo s .
tica recente

.

se

í

t.ode q oror uma crise'

non

I,

c i o o. s u.: i'l-()f\)-j,\

á

r"()

(1(lV0.rno~;

J>I-(\lll'j(,:;
j C>l1d

sofre

;.-.:I(·(~()elo

j

(;"111,-.11

r.r o r...•orc

com c ro sco nt c o f íc

í'<1ssaa articular

sustentacão

flo~,

r\nlÍt'jc;l

(;rélC":as
à r enro son t(lC;~O

e da União.

-

[,()

rural, cujo centro

consti-

de noder,

a

,
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nropriedade

fundi~ria,

ê relativamente

no entanto,

su st en t ad o , em COmT'<1rLlraO
com o (rue ocorre
'.

".

classe

burquesa

outras

características

ma situacão
vo renime,

no pais. Essa relativa
mais

de ambiguidade

influxo crescente
dade brasileira,

e cultura

de decisões

oe

sob o nascaramento

nopulares

e nressiona~

nolítica,

da política

majorit~rios
ponulista,

as forcas

a capacidade

De ou

(rue oferece

tradicional,

sofre o
da socie
os m

noliticas

do Brasil

modernQ.
sociais

de resnosta

u

do no-

se torna caudat~ria.

urbanizacão-industrializacão

da manirulacão

acesso

a nar ~

nolíticas

canLllizando nara a mesa de npgociacõcs

dos segmentos

tes ganham

de estilo

a par da oportunioade

remanescepte

do processo

f.:lccõesda

lhes reserva,

no entanto,

rerresentativo,

ao jogo de compromissos,

com as demais

e auto-

autonomia

face ao centro

de cujas diretrizes,

tro lado, o sistema

teresses

sinqulares

aut6nomo

Mesmo

emerqen

do sistema

face

as suas necessic'1ades.
Os interesses
ternacional,

articulados

vitoriosos

mico concentracion~rio
vel da população
estratégia
internas

e excludent~

e estatal,

di ta "moderni zadora

fundiária.

as "oli~arquias"

que se articulam

De outro

tradicionais,

na pró~ria

dinâmica

econ§.

considerá
lado, sua

do Estado,

do capital

da facção

Tanto os se0wentos

in

iffi1,õe.
con tradições

li

internacional,

relativa

agrárias

um modelo

que assume o controle

do capital

a autonomia

do capital

de urna parcela

do desenvolvimento.

social

ao triunvirato

forças sociais

de 1964, engendram

de classe burguesa

pela burquesia

dos, quanto

naci~

de classe

populares

repr~

exclui

coincidentemente

ca

~olitica

represe~
C.e

ç

soverno.

Não é surpreendente,

,ia de consolidacão
~
político

tica de Estado,

co re~ime
-

portanto,

que um primeiro

fosse a cissociacão

do processo

de torrada de ceci.sões

do que resultou

a mais intensa

experimentac.a por a.l
cum cove rno republicano
o Derfil

discricion~rio

~ evidente

e oersonalizaco

que esta Cissociação

gica sobre as p rôp r as instituições
í

periodo

de esceção

diferentes
Congresso

te processo.

da administra~ão

não dispensa

as cassações

consequ~ncia

ca

poli

de ~oder

j~

Geisel.

urna interven~ão

poli tica.s, que caracteriza

são as manifestações

Uma segunca

concentração

da ati

neste país, que caracteriza

e o ~rau de autoritarismo

atos institucionais,
Nacional,

tra~o da estraté

revolucionário

representativa

são

pr essi.onan do at rave s dos o rcan i srnos Le i s La ti vos as decisões

tativa,

vidade

da riqueza

dos beneficios

~ aliança

nal-industrial
sentada

no movimento

de legi timação

antagonizando

em torno a facção hegem6nica

assumido

pelo

políticas,

sistemáticas

cirGr
o longo

resime.

o recesso

e episócicas

desta intervenção

qualifica

Os
do
des
a
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estratégia

de legitimação

implantação

formulada

do ~ipartidarismo

nelas qovernos

no Brasil.

No que se refere ~ centralização
"modernizador",

esvaziou

(especialmente
do aue impliaue
transformando

si mesmo

legitimadora

a disDosição

duais,

e nos grandes

través

desse

do aparelho

dos principais
municícios

observa

t.ura bi.par cidaria no Brasil
que permi i ieeem o acesso
ta naturalmente

do mouun.mto

ais "milagres",
brasileiro,

mas também

no entanto,

as auestões
exclusivamente

do seu nartido,

a

fun -

de partido

Gni-

"'1'eriamos~

na rca l i dade , estru_

ofú~ialmente

depen-ar condições

como a Conet.i tui.çdo

uma agremiação

os fracassos

participação

pela. mâauina

política

política

ção. Em Gltima
afinal

não é partido,

se transforma

O Dartido

mediante

os nerrodos

pODulacionais

sui-qêneris

popular

mos das de~isões

de governo,

nitidamente

antagônico

de garantir

a defesa

da sociedade

eeci-i:

de grandes

na nolitica,

abdica

e se submete

que no curso de um dado períOdO

ao seu eleitorado,

e uma aqremiação

decisório

to-

a existência

de
de

da populaúnico

do

aue não pone governar,
civil.
e a sustentar

massas

aualauer

seus

do eleitorado,

este momento

~ dinâmica

daauela

os eventu-

no Gnico canal

de emeraência

ingerência

nos ru-

de um reaime

que e

tino de transferência

dos interesses

brasi

tica do Estado

majoritários

o reoime

e aue Dassado

a aualauer

po l.f

em aue o Dartido

a leaitimar

a arreaimentação

do comoortamento

ca

do Estado;

e em que a oposição

chamado

de eleição,

e reveses

atribuir

aue se transforma

no único partido

do ooverno,

se passa a

burocrática

dos segmentos
um reGime

a experiência

mas viu o seu potencial

de oposição,

análise,

caracterizaram

a auem

de fato nunca governou,

expropriado

um partido

A-

r

Gnico do governo,

durante

est~

l i ta, ao passo que a conet-i tui.çdo V1>/)a~essa oue ni.nquem encon ' mu t.t
. o I!I(l'I::~.
I.
i
e que nc ctie ('(1,':(1 1Ii</11Ct.a
no en tanl.o
ve da." 38. uuas d l:r:erenças

l~ira: o partido

man~atários,

tornou

opoe ic ionie t.a ao poder,

clássico,

afinal

a

do seu nartido.

como um regime

.'-;e~rom e j'e i to , puder.ccnio«,

atribuiu-se

nas esferas

brasileira,

Paulo Bonavides:

do unipartidismo

~overno,

através

exclu-

poeeibi

t ra nos tex t os.

talmente

nGblica

sociedade),

em uma, auase

executivos,

o reqime

de qoverno

- ou seja, em t~

governo,

e ~ resnonsabili~ade

para todos os efeitos

co . Como argutamente

caroos

de medidas,

fetas ~ sua resnonsabilidade,
cionando

Enauanto

dito

lcoisferante

da DróDria

do Estado

das capitais,

da administração

pGbli~a

no âmbito

do reaime.

Gltimo conjunto

mais nroblemãticas

desnesa

estatal

este componente

o regime,

de sua comnetência

envolvem

aue

em intervenção

siva, instância

do poder decis6rio,

o Legislativo

em assuntos

revolllcion5.rios com a

mesma massa

de poder,

capaz

de eleitores,

ê

de tempo não terá nada a diz~

aue se descaracteriza

como nartido.

-

..
Mais do que.no
de de acesso

parti~o

ao poder

me e despreocunam
sentativas
partido

devem

se constituem

no seio da a0remiaç~0

Os rituais,

dos 0uais

atrav6s

identific§veis:

através

tual da arbitragem,

formuladas

pelo Executivo,
seio do partido

dos principais

tual da despolitizac~o
conse0u~ncias
visando,

também,

reveste

atingindo,

a contenç~o

a ARENA

sitm

do Executivo;

o ri

de facç5es

a transfer6ncia

~os governarlores e

estatal;

finalmente,

político-eleitoral

do potencial

o partido

nolitic6

báSi-

do nartido

encobrindo

n~o anenas

e o

flora dcscaracteri

internas

a indicaç~o

nrocesso

do antigo

cuia caracteristica

das ~issenç5es

repr~

este comba

entre

dcnend6ncia

cargos da burocr~cia

mais amplas,

se desenvolve

nelo alto comando

da ordem,

do nr6prio

herdeira

nccessâria

de c6ticos ~ comnleta

de noder Que, sob este pretexto,
ocupantes

Dolíticos

do regi-

as nrâticas

da me~iaç30

além da prestidilitaç~o

das estratégias

no nr6prio

o ritual

de intcrlocutores

zar ante uma audi6ncia

rivais

à estabilidade

ser combRtidas

ca é a indefiniç~o,

cionista

em oarantias

de de is~o cstrat~qi6a,

te s~o fRcilmente

-

CUJa marqj.nalidado e inviabilida-

seus çcntros

da ordem.

Executivo,

da oposiç30,
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o ri-

- este,

~a ordem,

do nartido

de
mas'

oposicio

-

nista.
Evidentemente,
culaç~o

as liderancas

e submiss~o

aos centros

radas para enfrentar
tica reside
tabelecer

o debate

na possibiljdade

uma confrontaç~o

e aue teria desembocado
assim como ao regime,

pela lei Falc~o

Na sua trajet6ria,

de poder,

eleitoral

ampla,

na "manifestação

da primeira

~orém,

entre Estaêo

na hist6ria

ta, acusan{o-os

politica

poli

de se esem 1974,

ao governo,
brasileira

sido Lrnoo sí.
tivamente

Qesde a própria

da

inter

do

articulaç~o

ç

de

das velhas

oli?arquias

políti

ove rno nas eLe ço es de 1978, o reqí.me
í

c.aqual emer<.;iuum novo

e sociedade,

as críticas

mais pro~ressistas
c.e parasitismo

da frente

em 1963, até a ut í.Ltz aç áo , como de rra

a facç30 de classe

to revolucioriário retoma
1963, os setores

de repúdio

que pode r Lamos

Face às exis:'ências c.e subordinação

hora,

tentativa

co aue se esboçou

nolitica

de sustentac;~o eleitoral,

vo federalismo".

desprepa

em 1978.

uma lonc;a trajetória,

articulação

de arti-

A sua sobrevivência

aualauer

oo Litico nao tivesse

cas, que s;araritema "barra"
percorreu

aberto.

ao estilo

opo s í.ç áo às "reforw.as de base",
dei.r.orecurso

a este processo

est~o particularmente

de neutralizar

mais consensual

República,::-caso o debate
rompido

aue se submetem

c.abur~uesia

político

do não de corrupc;~~ a~ministrativa,

c.e

de s i c-n a r por "no
cos seus aliados

func.iâria, o movimen

que lhe dirigiam,
da Frente

"estilo"

nos idos de

Parlamentar

e ineficiência

face à utilizaç30

Nacionalis-

decisória

(qua~

clientelist{ca

,
- S4 .-

da m5quina

ad~inistr~tiv~

identificavam
político,

um conjunto

cl o

pública

lítico partid5ria.

e prover

uma "renovação

O Decreto-Lei

atuam nesta

N~ste

os laços de c~epencência do s municípios
tracicionais.
efeitos

Vale a pena reproduzir

sobre o quadro

Uma referência

da política

na literatura

bu tairia , implantada

calidades

pela

de vocações

ço ee re iat i oas à partilha
la União,
1'0

a

í

ceste processo

Indue tr-ial i zadoe,

t.ór-t co : "Nas

p a l av ra e

os casos,~a

grande

no l.onqo pi-aeo , a- r8novaçc:o,

iuac . o lmeiou-ee,

Na sisiclllr1rú-C
))01";

t.r-ibutrn-i.a

ant.er-i.or

deu com

a l.rat.o

e dCTJOÚ;

o municí.pi:o

em con trae te

é a canalização
0"1

constitucionalmente

dade e uaeealaqem

po7itica

"execut.iuoe",

noo t s " municipais.
primeiro

moment:o ,

é c er ta : a queixa
,

- ,,39

cal' o 1.na~"oo.

l~

pelo

bastante

tn'J.n.s,fepências

n01',):;

mudanças

~

nolitica

r

perdeu

eo::o:,;

dos recursos

exigia

para
dos re

derrí'Y1Rtracões

coronelie

ton,

de leal

( ... ) 11 perpUYl-

apareciment:o

polit ica naticendo
ri,;

C02'Y'7il-'Ç'OO

c

"qras s

/WE;

nirut.o

um pouco da eubctanc ia,

das nrefeituras

Uma coz.:;a

.

Justifi-

pava

.:],.:]

das cidades

mêdias

oposicjonistas,

da descentralizaçâo

mo foram acima apresentados.

Produtos

( ... ) Em ambos

acrescentar: oue , no Rio Granoe

recrionais), majoritariamente

fetiviclade dos mecanismos

sobre

de

que e im, rrJQ.'J ent mui.tou oubroe , num

::118('/' /,dl"lni

,';(' pecursos
'

se cnna

(Imposto

ICi\;1

tem faci l i Lado o

de uma nova elite

»,>"II)'[;OS

do. falta

automática

para o municipia

Em cer tcc nnoiic iirioe ; l)or'cc:e
aR

t.ado e pe-

ei t.uaçdo , em que mesmo o recebimento

:; a de se tais

pY'c'(>up~~m'es

Ee

do dcr.oa Lom.eaçao do di.nhe i

dos f'Aunicipios.

exerc ic-io de haln.l.idado»

Poderi.arnos
, talvez

a sobrevivência
metr6noles

a anterior

:rrevistos

ta que natura lmen te ocori'e
de novos

o:; munic ipal.ida

,

illplemenf;ac!aó; clisposi-

pobrement:a

ji-,Y'a.17'

no Fundo de Participação

diferençu

de um

trtE:;:;I/!CU3

c parce La do Impo to de Rene:' e do imposto

reunidas

no

publicado por Antonio Octávio Cin

( .. ,) Na n()va e ie temat icu , dum; importont.ee

de Mercadorias)'

e seus

pode ser encontrada

de modo muito mais conj iauel , aos munic i pioe : a rarce la do

Circulação

cursos

tie

l

suprimir

í

com os munic i pi.oe de reursosrecolh1:do.s

implemerdaçe,-,

'inflação.

pe La

l ieam,

ou

tri-

represent~tiva.

lvcursoH,

.l.:

reforma

1.8 à Connt i.t.ui.çao de l.916, e lC(li~;Zação eubeequent.e ,

pol it /~a':.

dee er-am dei xadae li mi.nqua

Dela

e as

face às "ol ca rq u es políticas

es~ecializada

pol.i.t.i » :« execut

por bai xo , da "classe

administrativa,

a dinâwica

a este último

Eu.cnda

na vida p~

caso, objetiva-se

articro jã ci tado no curso deste trabalho,
tra, no oue se refere

ancar " a

"ss

dos quadros"

introduzidas

última

que

do seu potencial

s pretende

200, da refor~a

financeira,

direção.

os di~~n6sticos

como origem

l1~uc\:tnças
.i ns tit ucl oria.i

de Cescentraliz~0ão

butãria,

ArrovcitanCo

o síndronK~ do coronclismo

administração

medidas

estatal).

<.10

(OU sub-

demonstra

administrativa,

1

Su ,

a ~

tais co

,
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Hais acHante,

já.

(rUé1SCno f na I ele seu t r o ba Lho s ob r o "1\ política
í

C í.n t ra r c Lorc o

Tradiciono.l Brasileira",
f'

i os

..

tenha ocorrido

ra técnicos

umo. significativa

Np caso dos maiores

rela nova si~tcm5tica

cais em nivel elementar.
cem ter iT.'.plicado,
rot

de

local,

e l eaai»

a t.oni.co
E~ se de

out.ro i.id«,

municinios,

os recursos

aos

i.xa

no t.ocan t.c

/I'71ill>'i:!;,:i:

...:;

'I;;

! , :;('

[edcva

qarant.idovcu

de ~:"(ler'J7i<;lIIo,
07,,'

nroviden

ás necessidades

10-

rcnoucm

,o,'

meeUi!.Ú,!". ,;"

nnnt a., di/i;

de eubnn tsu.u» r1(i

('7/1.{':;~

1;/(/([

ma ia

(7:: r e je ra«

com

('('IJ'/:no(J()

po l i

Locai.e

ti.cai.,

pode

os

mani.e r ,

ectudi.oco., dot: probl-emas

pOr' Lan t.ots

ílJlolllrlrliz

:;,·;'.-;iços

inrt.rumeni.o« de

Ú1ipO!'f;u.';(,';;

i'e:;,'2'1J..Il,í

omp loo mai.or-iat:

rIr:

,~(!:;

Locoi u . ;\/0:;

,;!Jt.,'.,

av a Liaofi o final deste 'autor: "J,,:~O,

politicos

municipais.
por

autononi:

à

POE't/"·U'.:!'.":n[..?

mul iipl.iouem, 1J40Na

na vida

de intermediá.rios,aao

Em sIntesc:

, nn i.or

portcr.Lo

(:(J?;epno,

mecanismos

mu~nnca

tribut5riCl aten~criaw

ine-ir oc, t ronando , por' c i , !/!Ci'1()S dci.cndcn!

altas

munici-

e burocratCls rrovernClm0.nté'lis
e nClO mais c1enutados do narti-

do situacionista.
ciados

na ra os

I

a in tcrmed .í.a câo com o qover no cent.ra1 a .ind a conta muito,

PO bre s ,

".

embora

to ele « uc

fi)

dí

0TJeYIí!::

po t i t i.ca Local.

)-!(J'!)f/

ue a t-isnent:a ,

ao cent-ro

poZiti-

co": 41
A situação supra mencionada

deve

ser, no entanto,

v.isua Lí.z ada , ainda

sob um outro nrisma.. Se, de fato, (ruanto maior os municlpios
plexas

as suas necessidades,

e portanto
calidades

de vassalagem

mais denendente

nolítica

mais desenvolvidas

ra autodeterminar-se

anresentam

e, o 0ue é mais

ganha para imnor a satisfação
o funcionamento
co de Cintra,
valOrizacão

do próprio
demonstra

politica

uma canacioade

aos dias.atuais
no futuro.

de subsistência

um sistema

ao fenômeno

e, muito menos

0ue nos noderiRm

nelo sistema,

certamente

v~lido,

aos (rue

se nodem

localidades

na.viqência

um comnleme~to

decisório

Como
talvez,

do poder

descortinar

forte,

0uais

mais autônomas,

como ocorre

do controle

do

-

eleitoralmente,

manutenção

a

de 1974, nao se anlica

administrativa

Esta foi, na reali~ade,

com a des-

uma diminuicão

de novo uma moedct noliticn
reservar

nara

em naralelo,

este di~nn6stico,

eleitoral

de b~

nRda a oferecer.

~ mánuina

nronorcional?

notencial

na-

lado, o diaanôsti

tiveram,

(rU~ não permitisse

sustentar-se

cesso.~e

anterior

provida

trahalho,

qerencial

na nova sistemática,

(rue

as 10

como exiaência

De outro

nor(rue a e$te não nossuem

O voto tornando-se

as surpresas

econômico.

claramente

no inicio deste

nara o periodo

de suas necessicaces,

modelo

Também,

maior canacidade

imf'ortante, maior

coo

investimentos,

de decisões.

do "voto", as periferias

seu poder ~e barqanha,
ressalt~mos

ao centro

de arandes

e mais

do Estado

sob

auto-

da renresentação
neces~ãrio
central,

do nro

mesmo

sob

,
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()ue
c ar

.-

rio

CSjJ('Llr,
â

t r a:

j

S

CJ\L~lnLn,

numa u 1 t c r a cfio

(liJ

f o rc.u do -<1 n':l

~·;l
'( P!

FO.P..TES +

!~LITES

élS

t

co s do

í

,~. .!rnnac~:o

(:2<3.

v~rias

Ciscussão

tório

aca~~~icol

nas

e

s

em que,

Sociais,

ai

o

d

o r-o 'i tíco

r

formas

de

í

da

a respeito

disciplina

a o~ortunidade

j.:Dlítico-institucio:tal.

' teóri

na

o

0UG

I

cos .

quais

esoecifico

fora

a

deste

tex-

ante

um a ud.í

distrital

no Curso

um nouco

teórico

af10ra

no

desenvolvido,

política

~e estudar

O marco

a f í.r me c ao

Ur.1él

t i tuc i o

s

~o voto

jã

~e

1PI OS

l'1()NIC

.1-

])0(1c ddmitir

de s en vo Lve r

a imolanta~ão

f2 vista

1

Gr an..c1c c1~Slll:..

das

No caso

a ne ce s s c.ade
sobre

U?ostos
atrav~s

sociais.

Ln

.i.mp Li.>-

c ori s e q uo m a r cr umcn t a r .

no lho

rre.ss

de'

:>.!

('

l

distrital

as

o

na

o uo

de: c xcccao

I"OH'I'I-:

c e.rrno

f o r ma ,

oua

alguns

cj~ncias

aluno

tivera

no nc r iodo

Ef\NO CENTR1,1,

ostar ia

no

voto

r 1 eu. de

?onto

s t cmo d i r. Lr it a L,

í

c Le i.t o r a I d i s t r it a I

u,. debate

~m certo

tória

có

p a r t Lc'a foi

de

:')0,,::'0

cias

Ci11Dí

1,0\1

DCOlléllcfuer

rra

Lt

cã o:

Nao

e assistG~5ticas

tOlO

de o te~po

a

s

um

nr cvo Lc sccn te

COUCl

ür,:?J:~~té~~~,..: ..(o

teórica

Brasil.

te

:!

~;:ist\':i':,

.a con fron. t<1ção
são

i

fcc1cL!!i:"n'o?

í

o un s c r i

fórrnu la

2"()lrfES?

LOCT,TS

rna s r,1.c'jcCll do

ad oo.i o de

dCl

de

~es
Ci~n

~e nossa

do a r t í.co

-

his-

de Navarro

de

4 ~)

Brito'
luz

Ja

L,
da

Drovocac~o
>

(,)

Rio

Fjnalmen:0,
s~o

tema

~)0los

c-o r

LW12

leitoral

do Rio

LrnpLa n t ac ao

c'.is ;

e xpe r 1 meu ~_0

(1Ul'>

nos t.l

,'lais

vi s ta

un.a v o z ,

perimento,
O q uo

po do

co (lu'
o

í

,I

ter

ií

na

:..lnl''!','.'

;lcnntl'('i

com que

jovem

de s c r e vc

I

sobre

escolhido
~acos

se

este

projeto

do r·1DB

de

posse

que

foi

apos

se

Car
do

local.

ã discus-

ã investiga~ão
o rrao a e-

consequ~ncias

deste

11istóricos.

travaram

sobre

possíveis
Foi

a elabora

de oferecer

rne lançasse

t.o u a elaboração

)),Il.'ti(a

c'o

se

se

Uma

Legislativa

t o r a.i.s , c procurando,
as

a

Xaus a e Eduardo

Assembléia

Ll tentativa

avaliar

s o cç âo

iniciar

que

Leônidas

t.a I no Estado.

1','5\.11

uma simulac~o
r

elei

0u Sull

voto

(~O

fizeram

C.Ol:':::;

C~0

pontos

de

í

n0\'~!

Grande

antes

retomada,

atualidade.

SUi1

discussões

professores

c rrí.o s í.da de c

:t ( :~I..:lni9ul'::;jdo

í.

e sua

~~ul, pr omov do pe l.o setor

(;0

ta

nas

vo t o distrital

l)

Gr3.llc'e

uma contribuição

e mpi r

do

~~I'ticipaçao

n um pa i ne L sobre

EstaC.o

latGnte

semanas

-

i1

do

oermanecia

al0umas

fOl'2,

trabalho,

a apresentação

texto,

L i pa r t í.dâ r i a , demonstrava

adicional

.-

deste

rion,

neste

conjuntura

nOVé1

~

ç~o

citado

do s

da

r e s uLt.a do s

cori so li ca r arn os
te xt.o .

o Prt"jeto
Tratava-se
tivesse

Surncy

e o ex

de avaliar

cliscinlinzldo

a

-

realização

das eleicões

Para avaliar

leC'islativas c:e 1978 no Estado.

o impacto

da distrj.talizaç~o

Rio Grande

do Sul, tornava-se

territ6rio

em distritos

necess5rio

eleitorais.
à populaç50

bancada

elegeria

de 32 deputados,

obedecendo

os restantes

os critêrios

nutenção

da integridade

tomando-se

municipal;

flor base a

Tornava-se

neces-

eleitorais.

no projeto

vedando-se

distritos;

do seu
de Porto A

em 24 distritos

nrevistos

de populac~o,

res a 15% entre os diferentes

metropolitana

do Estado,

218 municirios

do J~stado do

ã divis~o

8 representantes.

e condições

sejam: proporcionalidade

no interior

proceder

~ re~ião

legre, proporcionalmente

s~rio dividir

5 -; -

Sarneij

diferenças

contiguidade

e homogeneidade

q~is

superio-

territorial;

de asnectos

ma

socio-

econômicos.
Interessava-nos
para impedir

pesauisa
toriais

teste,

avaliar

o "gerrymandering"de

dos distritos.
os limites

heste

Ao mesmo

destes

critêrios

um ou outro l'artido na divisão

tempo, tinhamos

para a mais indisfarçada

orientou-se,

a efic~cia

a curiosidade

manipulação

então para a elaboração

de identificar

de sua composição.
de tres divisões

A

terri-

alternativas:

a) a primeira
projeto

obedeceria

cr i t.e
r o.s objetivos,
í

de lei e outros

0.ue, na pr~tica,

como aqueles

fixados

se tornasseimnerativo

no
u-

tilizar;
b) a segunda
m~ximo

realizaria

a divisão

bilidades

um "gerrymandering",

territorial

eleitorais

Realizadas
das eleições

grande

as tres divisões
legislativas

consist~ncia)
provoca

uma

no Rio Grande

(aos quais
contra

que ê melhor

um segundo

do

Os resul tados obtidos
dem ser visualizados

as possi

sobre elas o resultado
de descobrir

pessoalmente

o voto distrital
do processo
sucedida

Quem

pleito

e o de aue és

eleitoral,

municipa

divisões

dis -

de 1976.

foram sur r.r oe nde nce s e significativos

nos mapas

favo-

foi o de calcular

ãs diferentes
municinal,

dife-

nao atribuo

nas eleições

teste idealizado,

aplicando-se

Gltimo

procurando

do Sul, sob cada condição

"municipalizacão"

das eleições,

os resultados

ao inverso,

de 1978, com o objetivo

com isso a ARENA,

os resultados

para maximizar

ao

do MOB.

aplicariamos

utilizados

is, que nas estadu9is,

tritais

eleitorais

Como um dos argumentos

te sistema
recendo

um "gerrymanderinq"

as possibilidades

teria ganho as eleições
rencial.

dos distritos

maniT'ular

da.ARENA;

c) a terceira .realizaria
maximi~ar

procurando

1 a 5, e na Tabela 7 , a seguir.

e 1"0 -

~:

-

TABELA

7 -

RESULTADOS
CESSOS

AL TERNA TIVAS
PARA CmlPOSI
çÃO DOS DIS'="
TRITOS

MANIPULAÇÃO
FAVORÁVEL
À
ARENA

OBTIDOS

ELEITORAIS

DEPUTADOS

COM D/\OOS

ELEITOS

I

')
I;

,

MANIPULAÇAO
FAVORÁVEL
AO MDB

Ôr

de desenho

tese de urna divisão

F17tJ

_-I3~-_~j

~.1-D

II

16

totalmente

significativos,

no entanto,

pelo fato de o.ue um distrito
Especialmente

de mandato,

demonstrou

pal do ~IDB em Caxias

urna temática

Isso significa

"localista"),

se reproduziriam

do

nara

o

de 1976. Dificilmen-

chegaria
resultados

aos extremos
- (mando

no Rio Grande

e pela conjuntura

a seu sucesso

Que

do impacto

obtidos

de uma eleição

0ue o caráter

(na hinÓ

do novo sistema.

genérico

do Sul, em 1976, abordando

associada

dificilmente

o caráter

aue

do HC~ no Rio Grande

municipais

por estes

Sua

de urna divisão

são os resultados

tem em média,

poroue

as eleições.

com 16 denutados

politica

mesmo distrital,

caracterizados

de 1978, em nenhu-

de 1978 nara a avaliação

pela introdução

legislativa,

exemplo,

15

ã A~ENA).

favorável

com dados das eleições

nivel de' sua delegação

17

(nu hipótese

a hegemonia

Sul não seria comprometida

"municipalizacão"

17

o MDB nerdeu

a um emnate

da eleição

distrital,

teste realizado

15

leqislativas

distrital

favorável)

se valem os resultados

nicinal

I

1- _

de 23 de0utados

lhe fosse francamente

desenvolveu

.. ,")

23

oscilou

esteve

'

os dados das eleições

ma das alternativas

cionais,

-

•

9

Utilizando-se

de,"por

MurIjJCrr)/\I~J

16

, .L
//Í"2

--------

nicipios.

ELEICUES

/'

O'
/7

te urna eleição

1~)78

-

ELEIHlRA1S

!

/

Mais

SIMULAÇÃO

16

,õl

z:

DEPRO-

MD~------t---~A-R-EN-A--~-_

16

I

PELA

LEGISLATIVAS

ARENA

-

SOB 'DIFERENTES ALTEW~l\TIVAS
ELEITORAIS

ELEIÇOE~

de umá eleição

A SIMUtAÇXO

DE COMPOSIr:ÃO DE DISTRITOS

AL TERNf\TIVA
EQUI LIBRADA

representação

MEDIANTE

52

de

menos

do Sul, 9 mué afetado

politica

da campanha

pelo

(Trindamunici-

ternas politico-instit~

eleitoral,

contra

os resultados
numa eleição

a ARENA

0ue

de urna eleição

legislativa,

por

mu

r

,
-

simples

influ~ncia

tecesse,

de sua distrita1izaçâo.

a Gnica alternativa

ções no Rio Grande
dos distritos

tivesse

Mon.

de favorecer

o

çâo 16qica.A

medi~a

aue aumente
estadual,

sido realizada

nesta mesma medida

aue a expansâo

de seu territ6rib

de vitória

diminuem

para o partido

seu potencial

de manipulaçâo

tos. Assim,

auando

de distribuiçâo

na proporçao

em aue a -

geoar5fica

na composiçâo

a alternativa

no Estado,

diminuindo

cadeiras

na Câmara

os resultados,

este volume

de representação

votaçâo

emedebista,

praticamente,

da oposiçâo

os resultados

a ARENA

quando

anresenta
ritorial

dos distritos,

ria dos dois partidos,
de 1978.

de 16 a 16, permanecem
municinais.

Para atingir

geograficamente,

crue os tornaria

uma vitória

da "municipalização"
se dá ao inverso,
de 23 cadeiras

ao ponto

os efeitos

de perder

das elei

e o partido

as eleições

da manipulação

de

nas eleições

dos resultados.

ou "gerrymandering",
tomando-se

territorial

os redutos

"municipalizaçâo"

guantitativamente

17 a 15

teria que isolar

aos efeitos

gislativas,. ~ oue se enfraquece
feito d,!'Z
uma drástica

empate

dos re-

a sua hegemonia

nor base a divisão

a manipulaçâo

~ aue manipula

equilibrada

de 20 a 12, para

das eleições

e concentrá~los,

invulneráveis

ções. Finalmente,

sua vitória

Se tomamos

dos distr!

a municipa1izaçâo

política

contra

~e faz as cus-

vitorioso,

afeta o MDB, mas não compromete

inalterados

por-

As margens

eleitorais

pela ARENA,

na bancada

eleitorais.

sultados

manipulada

-

distrital

mais vulnerãvel,

politica

redutos

dos distritos,

Federal.

e manifesto

a representaçâo

se leva em consideraçâo

territorial

claro

uma djvis~o

de dominaç~o

de seus principais

as elei

mas tem uma explica

se tornando

tas da fraamentaçâo

vança

fdrçar

de aumentar
estará

qanhar

acon-

em que a divis50territorial

com o intúito

em aue um partido

sua possibilidade

poderia

6 paradoxal,

Esta afirmaç50

-

No eritanto, se assim

em aue a ARENA

do Sul, seria aouela

59

por e-

A Tabela
da divisâo

sobre as margens

por base os resultados

le

8
ter-

de vitó

das eleições

"
I

,
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TAI3L:Ll\

QUl\DRO

DprIONSTRl\TIVO

OI3TIDAS

Pl';LO

MULAÇÃO

C0l'-1 OS

AL TU·:í·IAl IVAS

l'I;;OI'IF-::)',ll

PARA r:nr1POSI
çÁO DOS DI S-=-

EM (J:.;

MDB

DE

DAS

t·1l\HCENS

E ARENA

NO

RESULTADOS

vmn.. vi"

VrrOIUAS

EXPERIMENTO

ELEITORl\IS

DE

SI

1978

DL

r~():;ru su.rrus

IIJLJi

:6 PARTHJ(J:~ DinTVU~Nl V rn'íru/\s:
1\RENA

~'lDB.

AR E[\Jf\

52,6%

55,9%

Alternativa
equi librada

53,2%

5.1,8%

Manipulação
favorável
ao 1'10B

53,2%

52,5%

TRITúS

DE

Manipulação
favorável à

Os resultados
tes possiveis
comrosição

de nosso experimento

da manipulação,

territorial

pelo interesse

dos distritos.

sição de u~a distribuição
maiori~s

parlamentares

dos, noderá

responder

juntura

claramente

é nrovável

desproporcional

suneriores

suroresas

transformado

politica
do edo

da implantação
nais.

eleitorais

~arti

em critério

nas diferentes

-

as

arenista
da con-

ainda

e pr~

em 1974. E a -

para o principio

a função de assegu~ar

partidária

alteração

enfrentou

representação

as

se a debilidade

de uma representacão

aue este partido

dos distritos:

se tornam

em aue se "municipalizam"

surge uma utilização

são territorial

esta com~o

entre os dois

peauena

na

Esta debilidade,

Assim,

qui, nela porta dos fundos,
proporcional,

os limi-

hegemônico,

se afasta

eleitoral.

por alGuma

prometendo

àauela

mais

diferenciais.

Que a isntabilidade

nacional,

partidário

e a clivagem

na medida

seja comnrometida

politica

vavelmente

a estimulos

claramente,

tanto mais débeis

na sua sustentação

dada as caracteristicas

eleições,

Quanto

"equitativa",

no entanto,

do MDB se exnressa

demonstram,

da

a nortear ,a divia estabilidade

regiões

de um Esta

-

- 61 Uma r-r or-o s câ o , oparcn t cmc nt e ôbv i a , mos cu j a Lemb.r a ncn f oi

obscuro

í

cida,
'.

-.

talvez

nelo caráter

voto distrital

e da rerresentacão

lizassem

os resultados

anterior

à distritalização

ções da composição
processo

nolarizado

çao partidária.

rrororcional,

de eleições

da partido

e o nGmero de cadeiras

gislativo.

Ao mesmo

los distritos

entre o rotencial

a maior

de bélse, espacialmente

entre

claro de nossa investigação,

na comrosicão

territorial

demonstra

circunscrições

do Estado,

a viabilidade

distritais.

da tentativa

de divisão

que excluiam

tico-partidário.

Trabalhando

do mais profundo,

?díitica

mais ampla

enunciados

do Estado,

F~

- o Estado.

de manipulação,
discipliná-Ia

a ser observado,

dos Estados?
pronriamente

do partido

de "gerrymanderinq",

de composição

dos distritos

Nosso estudo demonstra
torial do Estado

nolitico

crité

do interesse

no âmbito

poli

num senti

e o nGme-

da circuns-

ao lado de outros

já for -

(rroporcionalidade

no próorio

trabalho

reconhecer

de
de di

a margem

à distritalização,

judicial

nrejudicado

introduzidas

poderia,

então,

visivelmente

eventualmente

e
res

por

no nrocesso

eleitorais.

claramente

em distritos

a possibilidade

eleitorais,

fiel da nronorcionalinade

limites de maninulação

utilizando

e-

esta com

inerente

Um recurso

das

não transformar

Isso sianificaria

nolitica,

especificamente.

salvar o interesse

etc.),

elei

eauitativa

de um rartido

de lei em estudo

territorial,

)1ossi-

de fato, à comnati-

eleger,

Poroue

do Es

en~itativa

com a idéia de equidade

aue ela corresronde,

no projeto

contiguidade

territorial

a renrodução

do

dos distritos

consideração

que o mesmo consiga

pa t.Lb i.Lí.d ad e num nr incipio

práticas

territorial

rorem,

da manipulação

esta divisão

entre o )1otencjal politico-elpitoral

ponulação,

org5nica

no âmbito

de uma divisão

a imediata

verificamos

ro de renresentantes

visão

técnica

Em nosso estudo,

rios objetivos,

malmente

do noder le

e definidas

pelo menos

vel da divisão

crição

de ca-

os representan-

localizadas

os limites

bilização

eleitoral

articulação

dese~ável

o

dLl rerresenta-

aue ocuna nos organismos

tem~o, garantiria

-"

da rerresenta-

a essência

tado do Rio Grande do Sul, explorando

mergiu

nas rcavalia

eleitorais.

O resultado

torais,

imediatamente

para comnLltibilizar

manter

e a correspondência

comunidades

seria a de auc se uti-

com a proporcionalidade

a correspondência

sistema nartidário

Dortic15rios do

no periodo

dos distritos,

de escolha

entrc

sistematicamente,

Esta idéia permitiria

çao ~ronorcional:

tes eas

realizadas

e, depois,

territorial

majoritário

dél discussão

encontrados

de divisão

terri-

de tal forma aue se assegure

da "rerresentação

em nosso trabalho

partidária.

oscilam

Os

entre di-

,
-

visões d st r i t a i s «ue a ssocruram de 15 a 23 cadeiras

'.

LlO ria r t Ld o ou c na s eleições

dos Denutados,

f: nossível,

presentantes.

de alcrum Dartido

nalidade

seja tecnicamente

seja extremamente
inviãvel,

estruturac50

ralo Por outro

lado, sbr~, provavelmente,

zar a divisão

distrital

binartid5ria.do

é inviável,

no entanto,

prororcionalidade
circunstâncias
lesçaentão

os limites

de representação,

em aue a divisão

a representação

ral. Estaríamos,
teóricas

é rrever

apenas,

da nolítica

capaz de tinificar

distrital

abandonando

em aue estas

se manifestam

Critérios

nara divisão

territorial

gação demonstrou-se
uma avaliação

da possibilidade

imediatamente

nolíticos,

distritais.
Deixadas

popula~ão,

pal) , .a observância

uma condição

a) homogeneidade

média da nroDorção

..

cro-reoião

b) homogeneidade
nGmero

A Tabela

majoritariLlmente

9, a sequir,

cação destes
do Estado.

de lei

indicadores,

(proporeio

nara

munici

-

ou soc í.o+r-o Lf

impedir

a manipu-

de um ou outro
de divisão

>

partido.

distrital,

visualizada

como a

de cada distrito

Dertencente

à mi -

circunscrita

visualizada

nelo distrito;

como a proporção

à mesma associaçao

circunscrita

a~resenta

negativo.

dita,

majoritariamente

socio-política,

e não

das circunscri~ões

e integridade

suficiente

proDriamente

de mUI.icínios nertencentes

nicinios,

objetivos,

soco-econômica:

de Dopulação

homoq~nea

investi-

canaz de permitir

do nrojeto

das tres alternativas

socio-econ§mica

reaionais,

ser considerado

no interesse

de homogeneidade

normativa

em nossa

de homoqe ne í.dad es socio-econ§micas,

a~ós o desenho

indicadores

das receitas

critérios

territorial

impositivas

eleito-

eleitora~s

experiência

pode

nreva
'--

nacional.

desenvolvido

de se usarem

lação da composir.ão dos distritos

dois

político

as especificidades

rico, como

da

norma aue, nas

abstrata

conticruidade territorial

ti6as não se demonstrou

Calculamos,

fórmula

dos distritos

E o resutado, .ern nrincinio

nalidade~e

tolerãveis

vier a compromet&-los,
como

nara a divisão

de lado as condições

como

no território

territorial

bastante

de distorsão

políti-

O oue não

em favor de uma complexidade

com maj.s propriedade

de divisão

de co~natibili-

de partidos.

a pureza

na escala

o experimento

nolítico-eleito-

da renresentar.ão

e estabelecer

proporcional

aplicada,

se tomLl corno narâme-

mais difícil

à mul tirlicidade

í

esta nronorcio-

confronto

e a oronorcionalidade

ca, na h r-ô t ese de um retôrno

onde o r-o t enc í.a I

rarefeito,

mesmo aUando

tro a Dresente

na

de 1978 e Lo creu 18 re

nor ern , cue em a Lqu n s casos,

nolítico

-

leqislativas,

í

Câmara

62

no âmbito

os resultados

nas tres alternativas

obtidos

média

regional

do

de mu

de cada distrito.
nara a auantifi-

de divisão

territorial

,
.-

-

TABELA 9

RESULTl\DOS

013TIDOS

TES ALTI::f~NATIVAS

Pl\:r?l\

l\ Vl\ LIl\Çl\O

Wif\

DE C0f\1POSIÇl\0

nl\S

63

-

DIFEREN

DOS DISTRITOS

ELEI

TORAIS

INOICE
IJ[
Ilm10r.H,j[ ]

AL TE Rf'JA TIVAS
PARA COMPOSI
çÃO DOS OIS-=TRITOS

INDICE
nE
HOMOGENLI
OAOE poU
TICO-AOI'H
NISTRATIVA

OALl[ SO

crorcoso
MICA

rnSTRITr)~;
!.lJF. T I\IrL U
EM OS 21\-

MAIORES
MUf-n C ÍF' TOS

nrsrm ru.:
rJul.

U\JCI.IJ
AS
:zrf
MAIORr-:S
CIDADES

Ef"l

Manipulação
favorável à
ARENA

74,3

80,5

17

16

Alternativa
equilibrada

63,3

79,7

19

19

Manipulação
favorável
ao MOS

72,1

76,0

lB

17

Comnarando
nômica

O

desemrenho

dos indicadores

e nolítico-administrativa,

verificamos

visão mais enuitativa,' sur~reendentemente,
de homogeneidade

socio-econômica,

puladas políticamente.
administrativa

aue ainda no caso da mani~ulação
tal. Em conclusão,
a manipulação

nenhum

dos dois critérios

coso Por, outro

lado, a distribuição

to dos grandes

municínios,

a e0uidade

dados recomendariam
e a consideracão

quanto

na divisão
a inclusão

dos fatores

consideração

Gltimo

de "gerryse verifi-

socio-econômicos
na divisão

do nrincínio

nolíti

distritos,

cidades,

favorece

-

ta~

ineoui
Esses

no texto de lei,

ou nolítico-administrat~

territorial

José Sarnei,

distri-

nara evitar

dos distritos

critério,

man~

nolítico-

da divisão

entre os diferentes

deste

de lei do senador

exnlícita

homogeneidade

é suficiente

das arandes

índice

das circunscrir.ões eleitorais.

vos como critériossecundãrios,
das ao'nrojeto

homoqeneidade

na composição

de di

das duas divisões

nelo viés arenista

político-nartidária

um menor

face à tentativa

nelo MDB, não impede aue uma maior

mandering"

vocamente

anresenta

lado, a maior

e0uilibrada,

socio-eco-

corno a alternativa

0,ue 0uais0uer

Por outro

na alternativa

de homog~"eidade

do Estado.

nesta direção,

de nronorcionalidade

além

Emen
da

dâ r~rresenta

r

,

- 64 çao par t idâ r a , co n t r i Lu i r i am nara i.ll'(~rrc:.i.C()i.lr
II sua reddr~io. Um, c arnr-o
í

r.ara o consenso

Dllrtül.'írío
na lldoç5o

nos so estudo demonstra

0UG

di vi sJoterr

e)

cmo nda s se a bro o ua ndo

(l(,~~t;:1S

itor ia 1 menos

o

"oo u ta tiva "
í.

das circunscric:ões olo t o ra i s , t orna mai s vu lnor áv c s o s: rodu t o s eleií

torais do partido
Voto distrital

í

aUG doJ.a se beneficiar.

e rcc s t ru t uro ceio na r Li d r i n
â

Uma séria c on si.d
e raco o , no aue rc soe it a a adoção
no Brasil, diz respeito
a este sistema

fato, historicamente
to eleitoral

~s dificulcllldcs 0UC normalmente
no aue se refere

eleitoral,

as intra-l'artidãrias,

assim como à constituição
o voto distrital

primeiras
brevive

politicamente
décadas

deste

na Franca,

aracas

distritais.

Mas talvez

ticos para a realização
Vejamos,

no entanto,

as possibilidades
rq a implantação
brevivência

assegurar

Sul, por exemplo,

preferências

tritais

Dartidárias,

poderia

uninominais,

dos Deputados,

desde aue as normas
leçam o princínio

cada nartido
oficiais;

se fazer representadas;

anos.
com

luqar,

Da-

a so-

adeauadamente

as-

dipositivos:
parece

no caso do Rio Grande

a eleqer

do

as oito vagas,

~

que uma cor-

em oitavo

lugar

nas

o seu representante;

as eleições

legislativas

concorrera

às eleições

a oposição

intra-nartidária,

das convenções

proporcional

nolI-

Dosslveis

- isso significa

considerando-se

de procedimento

de escolha

narece

nara situar-se
chegar

r~

em confronto

Em nrimeiro

com 16 candidatos

estes os mais votados

50

este nao

intra-partidariamente

de renresentação;

o MDB concorreria

n~

comna

em auatro

as variantes

face aos seguintes

com até dois candidatos

tos, poderão

nartidárias

a elei~ão

turnos,

de mandatos

de 0uatro

nronostas,

no Brasil.

com forca Gleitoral

b) nos distritos
para a Cãmara

Sarnei,

acima

aue oferecem

das minorias

espectro

dentre

rente nolítica

as objeções

metronolitanas,

um amnlo

legendo-se,

uma eleição

do voto distrital

no projeto

a) nas regiões

de apenas

Inglês

no J3rasil, onde alguns

a sunernosic:ao dos nrazos

alternativas

política

:J

viável

pais, .

lado, o multipartidarismo

com a nrãticél de eleições

defendem, inclusive

segur~da,

das do Pàrlamento

em dois

noliticamente

distr~

neste último

de eleicões

seja um procedinento
llticos

Por outro

e Inglate~

o sistema

ao siste~a

~',

tibilizado

século.

liberal

De

ao alinhamen-

Unidos

historicamente

do l'artido trabalhista

o partido

das minori-

de novos partidos.

tem sido associado

l~~brar que, no entanto,

tal não imnediu o surgimento

s50 atribuldas

à sobrevivência

bil'artidãrio, como é o caso dos Estados

ra. ~ preciso
aue ~lijou

do voto distrital

nartidárias

para a indicacão

dis -

estabe-

dos candida

,

f, r;

,-

c)

f i n.rl

mo

nt o ,

O~;('d!!r!j,!'.ll()~;

do r a o Ci!li<lj<iiltur-~;l'

nham

a no i o de

O

e s t a pronorção

r-ouco

reiros

dr,'

s

ta r-r o po r c.io
c r i a r í.a

c .í.d adc

ve

podo.r

uma

outra

aue,

para

partido
deste
Rio

seja,

disnositivo
do

aue

lil!'<1
(;;Iene!,\

de c o rc a cie·
~~()Sno r.:l()

:l\:UJ

scrao

serã

Sul,

1';)

P:1i~--!

do Sul,

(;,',)11(1<.:

determina

pais

que

carece

do

de

n0mero,

os

n0~ero

inovação

n~o

politica

de governo.

interesses

deste

v&lida

nos

e de

de

poderia

e força

da

comunidade

no âmbito

de

nosstl. sociedade.

se refere,

politico-eleitoral

dos

dos. narlamentos

ção

parte

ã imrlantação

birartidãria,

às

restrições
de

nelo

se tornam

caráter

voto

de ARENA

e

fato,

ou

anenas

SitUélC~O

da

do

a nopula-

politica

es

p~

dc

projetos

impõe

eleição,

da

e de

a expre~
alij~

alqumas

raciocinar

c onosiç~o.

e

umél maior

tendencialmente

em termos

num

secundária

distrital

podemos
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de

art iculação

portanto,

formulação

da

-

decis6rias,

conseauência

o voto

n50

entre

competências

minoritários,

distrital,
MOB,

na

.. 0

constitu

passará

no âmbito

a ser,

majoritário

De

do

inconveniente,

articulação

Uma

vir

aue

partidos

oportunas.
do

suos

politica

ser~

estaduais

a regra

narece

Especialmentc

socio-políticos.

dispositivo

são

derações

nom i.nai s ,

ffi{lis
votados

de denutados

ao me no s , c oristi tu ir +s e na a r c na í'ri vileaiada

No aue

í

~)r~

o r Lme i r a c on sc o ue rici a prá tica

der ia,

cisões

S':;,o

~)dl'liC:y

elcicão

re ur e sen t a ç âo federal,

esta

boa

candidatos

permonecendo
da

de

trcs

crue, despojada

presença

un

esta

tadual

importante

ele

",·,"''-1

r('[r!l-(,,-.-,ll([C.
a orgon~
l

distrital,

1\

do

ocãlculo

interação

e os organismos

de

,,,:11'.:1
<J re-

,

volo

eleitos

o elevação

este

96. Em princípio,

agregaçao

3.000

i.l~,;~-;inêlturi\:';
;;~\[<!
a Lc q ít.í.>

()O!)

rj,

mo ior ia de votos,

para

ção

iz\

à sistemãtica

o u e obtiver

ci.onaI

Lt.o

de

C,'['C'\

-

na rne sma c ír c un sc r í.cfi o t rc s d c ou t.ados e s t ad ua i s . Sunosta

ou

Grande

Sul,

de~hlt';~(io
f od c ra L o l.oi t o , em distritos

cada

obedecendo

majoritária,

.I is tr

rC~,;I)('ctj\/(J

(;r.:lnc1e
do

1'0-

<{Il,.,,"obtc

rerSjlccLj\';l, dev\.;-st:\~(),l!-)jdcr.,:J:
([LH" o nro j c r.o

eleitos

mente,

sr -u

(I··::d,'

j.:ld()~;,

i o n f i c.-.Uiilil.
q;ll-dil!
i~1

lJl(~(1j;11\il'

',:!('Vd!--SC

exiqênc

.i

I

,:\I'j

j":il'i.;l,

I··!!I

r·rllivr'IH.:d(1

minor.i.as,1nLl'':l-j),'rl.Üli\rLI~;
(;"I"ni,l!:llmcnte,e s

organ Lz ClC:Õ',:!;
! ),li,' t .id.i
r i:\

Numa

serão

io

í

c1Z1S

~;;I()

elo c l r -: t.o ru d o (to

,~".

délS

c a nd du t o s

dos

"li"

r er.rc sc n La L'ivo s , ma s o ur:
í

mação

,I

!l'"I!..1

s í.q n.ifi.ca , no C.:1S0do Hjo

nr c se n t aç âo po l.'i t cn

que

!·:II'Lid()

I)(·l,,:

mai

fJr(·I··!'jclll::

-

consi

com

rela

confrontação

A recstrutura

-

..

•.

ção

partidária,

com

a liberdade

nu oroanizaC;30

par t dâ r i.:1S,é uma c onc1j cfio e uma
í

instituicões
brem

as

democráticas.

nossibilidades

Não

formais

de

novas

acrremiações

c tClj),l.
no opor f e icoamcnto

convem,
nara

portanto,

a estruturação

a medido
de

de

nos sas

(~m 0ue

novos

se a-

nartidos,

,

66
com d soo s t vo s legais,

pactuar

í

í

renresentar-sc

Ainda a(lui~ o nrojeto

adeauado

enuacionamento
continuarão

nio subjacente
verá começar
ceção

da auestão:

nélrece anontar

ainda vigente

sendo eleitas

O hiato,

Dorcional

e as demais

amnlo.

nosteriormente

crições

distritais

politica

aue se ouebrasse

ções sitaucionistas

no Imnério.

no âmbito

de reforma

A medi~a

A existência

suqere a nossibilidade

legislat~vo.

Algumas

a sua. adoção

nos termos em 0ue a legislação

a existência

nao a candidatos

de partidos,

metendo-se
ceiro

o siqnificado

lugar,

a alteração

nolitico

eleitoril

e da representacão
dificuldade

nistrativa

desejável

dos

deseja-

nara denuta
Sarnei,

i

nrincínio

nroblematizam
o acolheu.

Prl

do voto ao nartido
nartidária.

Em s~

oficial,

e "onosição".

do potencial

e

comnr~

Em ter
sobre a
político

dos nartidos.
pelo argumento

na or0anização
.":

nuanto a possibilidade

co

das renresenta-

deste

do Imnér~o

ser descartada

a proDorcionalidade

terços

desta regra nrovocaria

privilegiando-se

-

nas c i rcu ns

nelo Drojeto

no entanto,

a nrororcionalidade

noderia

no 8rasil,

de tres vaGas

filiação

do Brasil o .nanel de articulação

sobre o de decisão,

Dolítico

de "situação"

parlamentar

de

de alaum

surtiu os efeitos

do binartidarismo

que a adoção

de compatibilizar

que, no nível estadual,

de sua

sobre ban

um terço da renresentação

e a vinculação

recomnosição

tentativa

Esta última

técnicas,

nos n~

renj.onalmente.

em dois

de revivescência

indenendentemente

gundo lugar, a esnerada

no interior

eleitoral

norpostos

mediatament~

meiro,

anenas

Os eleitores,

o monolitismo

dificuldades

majoritárias,

nro-

e nao como uma deci

anenas

na teoria

dos distritos

entre a eleicão

de se afirmar

votariam

nara a oDosição.

de-

nara a consolidação

nolítica

como a "lei do terco".

ao menos

as C5rnaréls de

partidárias

se constr6i

histórico,

uma cisão

plurinominais,

distrital

dos estaduais

partido

um projeto

reservando-se

dos oermitindo

elRicões

é aue ele tenha a chance

nhecido

candidatos,

no entanto,

como um processo

foi aprovado

um

de novos nélrtidos, a Dar

aue se deve esoerar

nue articulem

nartido,

Em 1875,

Nenhum

O minimo

nolitico,

são de cúnulas
antigo

nél di.rcç50 de

ao nue toda a lecrislação de ex-

imnõe Dara a estruturação

no nível municinal

de

nc Lo voto p.r
o oorc Lo na L. O nrinci-

tir de blocos narlamentares.

um partido

í

do noder legi~

no nivel municinal,

nela base, contrariamente

cadas municipais.

_

Sarnai

nos oraanismos

é de nue a consolidélc30 das aaremiações

rece demasiadamente

. .. ..,...

Doliticamente

lativo).

Vereadores

.i nv a b i.Lj.z crn

nolltico-rcr>resentéltivél (ou sc j a , a nossi.biJ.Lda(Je

a sua expressão
conse0uirem

ouo di f í.c ul Lom , . ou mesmo

í

e agrenacão
.
.'

de renresentação

de articulacão

de

Dolítico-admide interesses,
não seria tão

mais narit~ria

das di-

-

f erent cs <:lCjremi<lções
e r.r o j ot os. uo Li.t.'ico+u.rr

de em cada distrito
tádual,
-.

de partido

c lcí

t

or aL existir

diferente

de nlural:Lsmo político

minorias,

ria

gem tendcncialmente

-

t idtlJ:-jos.
fi. J)u~;~;lbilid<J.de

um r orrr o sc n t an t.o .

rlo nu t.a
do e s

1I111

do que ~ m<ljorj.t~rio na recjirio,garante

um mínimo

e de fisc<llizélçiioe rcpresentação

bo so s da soc í.udn dc c í.v i L,

s próprios
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Pc r s s t nclo uma c Lí va
í

í

b oar t í.dá r a , .i sso si.qni fi cn r i a ouo

"ooo sicáo "

Cl

í

í

poderia

estar renresent<ld.:rDermanentef'lcnLe em todas as reqiõcs.de

Estado.

r:

r.r ec so lembrar

de do Sul, eleitoralmente,

seria a ARENA

neste Estado,

mente majoritário,

na divisão

trabalho,

utilizando-s~

majoritário

pudesse

eouitativa

leição para a Cãmara

apenas

lhe dariu

por base a simulação
0ue pronusemos

eleitorais

da eleição

dos Deputados,

neste

deputados

estadual

apresentava

seria de 52 deputados

de

de 1978, se o nartido

dois, de cadatres

o resultado

uma relati

Estéldos on~e o MDG ~ eleitoral-

dos distritos,

os resultados

eleger

ais, em ~ada distrito,

12 para o HDB),

e nos demais

- e 1::;so

corno são Paulo. Tomando-se

resultados

cada

oue él or-o s i crio c st.adua L, no caso do Rio Gran

í

va vantagem

das

estadu-

(auando o da e-

urna vantagem

1'ara o MDB, contra

de 20

a

44 naro. a ARE

NA. Este resul tado n50 oorrmr ome t er a a hoq cmon i.a r-o Li, tica do f'.1DB
no Es
.í

tado, assim como da ARENA,
representantes
v~ncia

nas Asse~blêias

ao nrojeto

de dois deputados

ef'laue possui

Legislativas,

do 1'artido minoritário,

rias. Uma emenda
máximo

nos Estados

estaduais

tendencialmente

binartid~-

r>ropondo aue cada nartido
eleitos

de

mas facilitariêl a sobrev~

em si~uações

Sarnei,

larqa maioria

em cada distrito

teria um

produziria

este efeito.
No entantb

não se resolve

l

e urna regra alternativa
proximidade

noderia

à representacão

guinte

forma: nos distritos

dos votos válidos,

dos novos rartidos.

elegeria

nos distritos

de se fazerem

Somados

se obteria

aue qarantiria

uma maior

de segundo

a - com 7.000 votos;

enunciá-la

eleitoral.

da sua for~a,

1'ara a Assemblêia

corno na Franca,

e divindindo-os
elegeriam

um,

relativamente

a exist~ncia

b - com 4.500 votos;

seria 5.333 votos,

absoluta

1'assa -

pro1'orcional, no 5mbito

Os nartidos

Sunondo-se

maioria

da s~

não fosse o.tinqida, ao inv~s

turno,

da representação

concorrentes.

eleitoral

Poderíamos

os votos de todos os partidos,

o 0uociente

mais partidos

de re1'resentação, em na-

os tres representantes

atê doi~ de1'utados,· denendendo

ciente

partidos,

onde um 1'artido obtivesse

onde esta maioria

novas eleicões

ria a valer o nrincinio
trital.

ser adotada,

dos demais

do princí1'io de 1'ronorcionalidade

ralelo

Estadual;

com isso a auestão

dis

nor 3,
ou

~ dos de

de tres rartidos:

c - com 4.500 votos;

e cada po.rtido elegeria

o ruo -

um de1'uta-

,

- G8 do. Na hí nó t.eso dos vo t.os so d st r i buí r crn ma is do s i.o uaLmon t o : a - com
í

10.000 votos;
quociente

b - com 4.0no votos;

o r-ar t do "a" eleqeria

eleitoral,

"b" eleaeria

c - com 2.000 votos;

2 denu t ado s e o partido

í

o terceiro.

a) com 10.000 votos

O cálculo

o partido

tos, sObrando-lhe,

com o-mesmo

ser i a f c r.oda se ctu i.nt.c forma:
í

"a" nrecnche

o coeficiente

de 5.333

i1in~a 4.667 votos;

b) com esta sobra, concorre

à segunda vaaa, e a obtém do nartido

c) nara disnutar

vaga- comnaram-se

obtendo

a terceira

aauele

A vantaqem
de eleição

a eleicão

majoritária
Porque

deles,

terá maioria

de "b" e "c",

absoluta

de votos

novos partidos,

de suas representações
a alternativa

ta para definir

estaduais,

no princípio

na vi0ência

do bi

enqui1nto se confronto.rcm i1penas dois partidos,

em aue se constituirem

Tanto

"b";

do seu representante.

dos renresentantes

partidarismo.

eleição

as votacões

desta reqra e 0ue não orovoci1ria alteracões

semnre

vo-

Mas, no momento

abre um espaço

politico

nara a

em nívol estadual.

do "terço",

o caráter

válidos.

um

o ua n t o o critério

majoritário

da eleicão

portantes

contribuições

ao aperfeicoamento

passíveis

de introducão

na legislacão

da rnai.o r i a absolu

estadual,

do nrocesso

0ue imnlantar

seriam

im -

democrático,

o voto distrital

em nosso meio.
Em conclusão,
uma versão

00staríamos

preliminar

is acurada,

sentar
deverá,

também,

de trabalho
projeto

Por outro

que o jo~o político

nurra das fontes
sobre

um acervo

"Banco c_e Dados da Elite Política
Através

quatro

cadas legislativas

Ias do comportamento
111 - infor~ações

do Sul,
estudos
eleitoral

séries

desde

os estucos

sobre

das ban-

111 - surr:u-

classificaC'os, e

replicar

no Rio Grande

.

a concentracão

político,

num

socio-econô-

e disnersão

além de ext ende r para o conjunto

ce recrutamento

o

ora em fase ~e co-

Le~islativa,

- pronunciamentos

corro o de Fleischer,

teórica

de cados que constitui

(I - back0rounc

será possivel

anre-

de hinóteses

sobre os me~bros

na Assembléia

em plenário

eleitorais),

1947

0era~oras

do siste

de dados, que inclui,

ce iniormações

funcional

em ,1inas Gerais,

_~os_estaduais

ma-

do p er Lo

deverá

ce elabora~ão

Gaúcha",

deste acervo

estaduais,

11 - histórico

o comportamento

lado, este esforço

se constituir

leta de informações.

mico,

de avaliar

diferenciais,

a serem testadas

mesmo arquivo,

e ce uma investi~ação

incl uir, gelo menos , um expe r i rnen to de simula-

com o intúito

conQi~ões

no futuro.

representa

do voto distri tal, sobre dados eleitorais

do multipartidário,
ma sob éstas

que este trabalho

ce um texto ampliado,

que deverá

ção ela implantação

de ressaltar

ao estilo

c'e depu t a
c.os que

,

este

po s q u i s ado r
';~o e c t o do

rece

fora

tico

das

•

daq uc l e s que

ou

outra

te

texto,

í

í

a.

de
no

político

Lcí

po do

man i p u La c o o ,
oo de r

[lCCjucrLls

-

eleitor"l,
xa ,

com v is t a s

uc:

t o polí-

ri..'pr('::;(~n t a r

o xi cc

um

(:C'I!lf)(:I~á.ti.C()b r a
uma

está

i-

à s us tc-n t u c ao p líti

í

1.-.,,1 como
cj

n t.o n t.o , IJQ

c.l c i LUI:al

med da , porém,

nesta

.-

o <ln~JLllo simpl.i.. [iJ~(](10 de

í

de s en vo l.vc r
e

on.us-n

oo s

• ••

Le

de

ao

c'a »o Lí t cn . ·r.Jcnhun~ sistema

e uma t.a r e f a co mo

eSCélré:lmUças

dâ r

estão

í

IhJ

d í.s t r i t al

as : o voto

v í.s ua Li z a c o sob

Lí dadr,

t.ó cn ca

a capaci.dade

t

í

í

q uc s t ao ,

í

••

po s s í.b

urna

r o p r c s c n t.a \Itu (~('snrio

po c e ser

ca

das

c

con s o i r a t o r ía I

;:)

da

.í.nvo s t i «:«...i(),

1l()~-;SLl

Deru~.a(l()é;.

»o r o o ape r f c c oe n-on t o el()!)roccs~(l

va.lioso

con ce oc ào
sento

pélr<l <l C:ullar<l elos

o pc s i oo e s pc r r.ídá r

e não
.1..

cc

atual

elo dúvidas,

instrumento
sileiro,

e1esenvolvou

é1 o~)(',:() oo r uma

p r o c u r arro s

uma visão

ele

c.:s:;alt.:lr
l('I1-:iD.prazo

ne~
e

e s t r a t c q i ce nen t.c um pc s í.c i.on ruum t o d.ian t.e
b a t a Lh a s

CIO

cotj

(l'j

ano

(".::\v i.c'u
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lLt

í
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"

I - Projeto

Sarnci

nnra imnJnntnç50

do voto distritnl:

fNTEGfL\
!~ a sq!,llinte a íllte~~r;1 do p rnjr-In de II'i
cio s('II:lIlor ,Jos(~Sarnci:
"Art , J .o
1\ CJei~'i-IO\ii!!'<I d('/lulildns
f('(Ü'r,t1 (' psl:Hfual o!>ceIIT('!";"i <111crikriu
da (Iivis:'lo por distritos,
"Par;lgr';lfo
1.0 -- (\I<I;i
Esl;lcI'() 011
Território
tl'r;1 tantos efistrillls
quautns
vagas ri,' dl'flllt,ldos
r('(\('r,iis;i
i'I'('('II('IIl'i',
"1':lr;'lgr:t!o
2,0 -, C:ld;J di,:1 ritll ('!f'!',('r;',
1 (um) dl'llUliHlo fede;',,1 l', !ltlS 1':sl:lllos, :1
I tri's) dl'put :i<lIlS cst.ulu.: h,
",\1'1. :',0
- () Triuunal
SIIIH'rior
1':I('i,
tornl.
ouvidos
os 'J'ribunai-.
J(,!gitlll:lÍs
!':ll'itqr:IÍ'.:'.
(li\'i<lir;1 o Il'rri!orio
n;t('ifln:t1
r-m dis:rilns,
(llwf!('cidtl!'
f1~ q'i~lIilil(",
crilel;i(is
"I -, pOjJllla(';-lO:
":! - ('lin(iglliclncle (te ;1!'(';\S: l'
"3,
:lSPl'('IOS sócio-ccouómirus.
"Paragr:lfo
1.0 - A sede do distrito ser;1
o munic ip io ele maior populacáo.
"Par,'n~raro
2,0 -- E \'ed,le!a a e!i\'istlO
territori:!!
ele municlpio
parn integrar
distrito dircrcntc.
"Parúgr,lfo
3,0 - Aprnvndu
a divisüo
prevista
neste artigo, só sc nodcrúalterá-là
após a real ízacào de duas olclcôcs sucessivas,
"Paragraío
4,0 Náo porícrú
haver
duercnc a poputacional
superior
a 1;) por
cento r quinze por cento) entre o distrito de
maior
c o ele' menor
densidade
demográfica no mesmo Estacto ou Tcrritório.
,
"Par~lgrafo
õ.o - Do ato que homologar
a divisáo
nactonal
dos distritos.
caberá
recurso. no prazo de :lO (Iri nUI) dias ele sua
publícnráo.
ao Supremo
'l'ribuunl
Federal.
"Art :l,o -- As regiões mctropotuanas
definidas
em lei constituirúo
distrltos
únicos,
representados
idral mente.
sem
prejuizo
do disposto \10 par:ü~r:tfo 4,0 cio
artigo illltl'ril)r,
por lant:is unid.uk-s
disuitais
quant ns lhe sejam Cill)ivcis 11<1forma dos critérios
referidos
no art. 3,0,
process arla a escolha
elos eleitos
pela
Iotalidndc
elos sufrágios apurada em toda
a respectiva
região,
"Parágrafo
único - Em cada região
metropolitana,
os
eleitos
serão considerae!os representantes
de todas as unidades e1islritais da região,
"Art. -l.o - Podem os partidos registrar
até 2 t dois) candídatos para cada vaga na
elcicão dist rií al.
"Parágrafo
1.0 - Não se adrnitirá
registro de candidato
em mais ele 1 (um) distrito, no mesmo pleito,
"Parágrafo
2,0 Sem prejuízo
das
vagas a que se retere o capu; rtcstc artigo.
qualquer
cnndidato
preterido
nas convenções part idárias poderá inscrever-se
para
disputar
o pleito, desde que seu pcdirto de
registro
seja subscrito
por mais ele 3 por
cento do eleitor-ado
do respectivo
distrito
obrígnrto () c andidato a declinar
o partido
pelo qual
inscreve.
"Ar!.
'i,o Até que, cja anrovada
<1
div isâo previstn no artigo 1,0, os Estados
constituirii.o
distrttos únicos. na forma cio
artigo :\.0,
",\1'1. 1;,0 ;\ cleícáao
pnra vereador
conunu.ua
a ser feita pelo ~;jsll'lll;1 proporcional.
":\1'1. 7,n - Ficam isentos cio domicilio
eleitoral
dislrita!
os atuais cxcrcítantcs
de
mnndaro eleti\'o,
"ArL
s.o - Esta lei entra em vigor na
e1ali! dl' SU;I puhl icnrân.
"Ar!.
'1,0 --, Rcvou.un-s«
as disuosicôcs

se

em cont rário."

"
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"Ar t .

1(!

-

L eleição

cr i t.ó r i.o «! divisão

na ra deputados

f

V20~S

(O

deputados

federais

(tres) deputados

"Art. 2\) - Os Tribunais
Tribunal

~uperior

distritos,

ter5 tantos distritos

elegerá

1 (um) deputado

0uan

federal

e, nos

estaduuis.

Rc cri oria s Elej.toruis e, nos 'l'erritôrios, o
í

os seguintes

o

territôrio

nacional

em

critérios:

"1 - o.r
o r.orc i o na Li dad e de no pu La ç ao no âmbito

do Estado

ou Territô-

de área.si

"3

manütenção

"4

rs ro r-o rc ional idade de renre sen tacão

"5

distribuição
maiores

ao

a preencher.

EleitoiiJ.l,dividirão

obedecidos

"2 - contiouidade

obedecerá

ror ("li stritos.

Paráqri:lfo29 - Cada distrito
Estados,

:

cd cra I e estadual

Paráqrn[(J 19 - Cada Estndo ou Territôrio
tas

í

da intearidade

dos municiDios;
r-a r t.Lo r .i a ,
á

dos municíf.'iosde maior

cidades,

entre diferentes

"6 - homocreneidade de caracteristicas

nonulação,

assim como das

distritosi
sacio-econômicas;

"7 - homooe ne í.d ade polít.ico-administ.rativa.
Parágrafo

19 - Não poderá

haver diferenca

por cent~· (quinze Dor cento)
população

no mesmo Estado.

Parágrafo

29 - É vedada

grar distrito
Pará0rafo

39

Dopulacional

superior

entre o distrit.o de maior

a divisão

territorial

a 15

e o de menor

de municipio

nara inte

diferente.
-

Não nodp.rá haver di~erenca

sunerior

a 10 nor cento do

total de ViJ.S3S
Dara derutados federais, no Estado ou Territôrio,entre a representa
ção dos rar t. .i do s ,.elei ta. Dor rerr e sen t acao propore ional na ele ição
de 1978,·e

a nue seria elpita

considerando-se
orant.esde
Parágrafo
nesta le~,

a votação

cada distri to t

lado a distrib~ição
te à votnção

a divisão

distrital

nronosta,

de ambos os ni:lrtidosnos municinios
para

49 - As alterações
tomarão

mediante

inte -

a r-r íroaí ra borro.looacâo
da divisão distrital.
da divisão

distrital,

por b3se da rronorcionali~ade
das vagas de deputados

dos pi:lrtidos,no nleito

na forma Drevista

nartid5ria,

federais,

lcoislativo

de um

Droporcionalme~

correspondente,

ime

,
-

-,j

~i

diatamente
trital

anterior,

pronosta,

c·o distribujc~o

considerando-se

(Iue seria obtid0

71J -

n~ divisão

a ·votacão dos nartidos

dis

em cada muni-

cinio
Parágrafo

59

Não poderá

haver diferença

sunerior

a 10 Dor cento do

total de vaga s de depu t ados f cd cra j. s pa ra o rc soe ct vo l~s t a clo , ou Ter
í,

rit6rio,

entre os dois cálculos

representação
Patágrafo

do partido

majoritário

com a observância

rios de número

Parágrafo

preferencial
va divisão

distrital,

são territorial

devendo

dos recursos

crit~as

nronorcional.
na ordem

à mais eauitati

subsídios

ser considerados

e no julgamento

a di

r àq ra f o s anteriores,

5 a 7 (cinco a sete),

renresentam

da

imnosslvel

imnostzls nelos

da representação

de número

de sua enumeração,

pa

onterior,

ou Tertit6rio.

tecnicamente

e pelos

pelQ sistema

79 - Os critérios

Estado

das condiç6es

1 a 4 (um a quatro),

se nrocederâo

no naráarafo

no mesmo

69 - Nos ca~os em aue resultar

visão distrital

eleiç6es

nrevistos

na elaboração
impetrados

da divi-

à sua homolo-

gaçao.
Parágrafo
Estado,

89 - Do ato oue homo Loq ar a divisão

ou para os Territ6rios,

ta) dias de sua nublicoção,
decisão,

no nrazo de 15

Art. 39 - As regi6es
tritos

únicos,

narágrafo

à po~ulação

representados

do

19 - Em cada região

Parágrafo

Tribunal

unidades

nrocessada

apurada

às capitais

e, de

sua

Federal.

distritais

a escolha

os eleitos

distritais

dos Estados

dis

do disposto

no

auan-

relativamente
dos eleitos

em toda a res~ectiva

metropolitana,

(trin

em lei constituirão

de sua população,

de todas as unidades

29 - Estendem-se

Eleitoral

sem nrejuizo

por tantas

Estado,

no prazo de 30

ao Supremo

definidas

na proporção

dos sufráoios

rados representantes

Tribunal

idealmente,

anterior,

respectivo

pela totalidade
Parágrafo

(auinze) dias,

cabíveis,

recurso,

ao Superior

metronolitanas

19 do artigo

tas lhe~sejam

caberá

dos distri tos em cada

região.

serão conside

da região.

e Territ6rios,

e

...•
-'

aos municípios

cujas dimens6es

da despronorcionalidade
QO

.]

29, as disDosiç6es

nODulacionais

ponulacional
deste

artigo

admitida

ultrapassarem

os limites

no naráarafo

19 do arti

e do parágrafo

anterior,

estes municípios

nuclear

em torno a si tantas unidades

tas lhe nermitam

atingir

as nroporções

Que impeçam

devendo

municipais

0ua~

a sub-representação

do seu saldo ponulacional.
Parágrafo

39 - O distrito

único das regi6es

metronolitanas,

pode~á,

,
t,-lrll));:-~JlI ill"':·:dr·

j

rn PC

C,';,-I

i

absoluta

I

" \j c>

dos

cional,

()

nI

nUlIII'1

11: 1'1

votos

I~'
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