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A introdução da eleição distrital, 
"única fornia de vabilizar, em termos 
estáveis, uma democracia assentada 
sobre os partidos políticos", foi su
gerida ontem pelo vice-líder do Gover
no, senador José Sarney (Arena-MA), 
dentre as reformas políticas que 
deverão ser aprovadas no próximo 
ano. 

O parlamentar arenista acha que 
"a grande falha da estruturação 
política da Revolução reside no fato 
de, através do Ato Institucional 
número 2, haver imposto o biparti
darismo, sem a consequente adoção 
do voto distrital". 

Para Sarney "a grande força da 
representação popular advém da 
legitimidade da defesa de interesses 
legítimos de determinados segmentos 
da sociedade. Em países de longa ex
tensão territorial como o Brasil, sem 
nenhuma tradição do voto ideológico, 
o sistema proporcional não assegura 
legitimidade à representação dós 
referidos interesses. Ao contrário, ser
ve para enfraquecer os partidos e en
velhecer os parlamentos, longe de as
segurar aquela permanente expressão 
de representatividade que caracteriza 
e distingue o voto distrital". 

Na opinião do viee-líder do 
,—Governo e ex-governador do Mara

nhão "a legitimidade do voto distrital 
decorre de fatores territoriais, en
globados no conceito de distrito, ao 
lado do apoio às ideias do candidato e 
de seu programa político, bem como 
de sua posição face aos problemas 
nacionais, sem prejuízo de seu/vínculo 
permanente, de sua identificação com o 
eleitorado que tem interesse espe
cífico. É bom, a propósito, frisa Sar
ney - "lembrar o que dizia Herbert 
Read, segundo o qual, "quanto mais 
regional mais universal". 

José Sarney rejeita a tese de que 
a eleição distrital diminui a represen
tação, transformando os deputados 
em vereadores federais: 

"A discussão em torno do im
pedimento da aparição de grandes es
tadistas, na eleição distrital, é .su
perada pelos exemplos da história. No 
Brasil mesmo, ao tempo da lei Sa
raiva, dós "círculos", este argumento 
foi levantado e nunca tivemos tantos 
homens públicos com vocação par
lamentar e com tanto brilho político 
quanto no Segundo Império. Sem 
contar o fato de que o voto distrital 
não favorece a radicalização, de vez que 
é basicamente pragmático, destinan-
do-se a criar uma estrutura partidária 
forte, com objetivo de sustentar e dar 
estabilidade' aos governos". 


