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A modernização au
toritária da eco
nomia e da socie

dade brasileiras é um 
aspecto da crise de re
presentação política tão 
importante quanto as 
desigualdades económi
cas, sociais e culturais 
de nosso Pais. 

As transformações 
aceleradas de nossa 
economia e da própria 
sociedade, principal
mente nos aspectos da revolução industrial e urbana 
que vivemos, desde a década de 50. criaram condi
ções políticas ainda pouco conhecidas daqueles que 
desempenham a representação parlamentar. 

O cientista político Wanderley Guilherme dos San
tos, do IUPE-RJ. em entrevista recente à revista 
Veja, indicou alguns dos elementos da gigantesca re
volução promovida pelo "capitalismo selvagem" no 
Brasil, sobretudo as mudanças na divisão do traba
lho, a começar por quase dobrar o número de traba
lhadores ocupados na indústria, de 13 para 24 por cen
to da força de trabalho total, deslocando milhões de 
trabalhadores do campo para a cidade, ao mesmo 
tempo em que a mão-de-obra ocupada na agricultura 
caiu de 54 para 30 por cento do total, no período de 
apenas 30 anos. ' 

A revolução industrial e urbana que caracteriza -
qualquer avanço do capitalismo, foi muito mais rápi- ' 
da no Brasil do que nos países que experimentaram 
grandes revoluções, como a Rússia Soviética e a Chi
na. 

Apesar dos fatos indicarem que as mudanças estru-' 
turais aqui processadas se deram "pelo alto", a "so--

ciedade civil" brasileira, impactada pelas transfor
mações materiais, não ficou imobilizada, sofrendo 
também no plano da organização social enormes 
transformações. 

Os cientistas políticos brasileiros ressaltam, por i s - ' 
so, o crescimento das entidades representativas da 
sociedade ao nível sindical, das associações profissio- , 
nais, de moradores, de consumidores, do ensino etc. 
Portanto, a modernização produziu novos instrumen
tos de expressão da subjetividade da sociedade. O de
senvolvimento económico baseado num modelo con-'. 
centrador da propriedade e da renda, privilegiador 
dos monopólios nacionais e internacionais, parado
xalmente, gerou um movimento vigoroso no plano da 
sociedade, inicialmente no sentido da resistência dé-. 
mocrática e na defesa de interesses económicos ime
diatos e. agora, em busca de maior participação na „ 
vida nacional. 

Além disso, ainda que revestidos de um certo cará-
ter de artificialidade, o sistema partidário sofreu mo
dificações e ainda está longe de ter-se estabilizado. 
Temos um sistema de representação pluralista em 
meio a um quadro institucional bastante inseguro* 
principalmente para os pequenos partidos, mas tam> 
bèm no que diz respeito à possibilidade de constituir-. 
se uma nova maioria. 
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Falamos de crise de representação e de ânsia de 
participação num momento de legitimidade atualiza-
da pela abertura do processo constituinte. 

E natural que a crise de representação política e 
partidária se reflita no processo constituinte, cuja di
nâmica é tutelada por forças que querem promover 
uma transição controlada, no sentido de não gerar 
mudanças que ameacem as elites oligárquicas que 
comandaram "o velho regime". 

E as contradições decorrentes desse quadro se ex
pressam de maneira evidente na maioria representa
da pela bancada do PMDB. Seus constituintes vaci
lam entre o impulso de atender às expectativas da po
pulação por grandes transformações institucionais e 
econômico-sociais e o "dever político" de tomar posi
ções consoantes com os interesses do Palácio do Pla
nalto. E esse dilema fundamental que embaraça a 
definição do grau de soberania da Assembleia Consti
tuinte e torna incoerente o comportamento da banca
da peemedebista com seus compromissos históricos. 

Não são os aspectos jurídicos-legais que compli
cam o processo decisório em curso. Nem os 
princípios políticos fundamentais, pois não há partido 
brasileiro que defenda em seu programa o estado de 
emergência e as medidas de emergência, a limitação 
das imunidades parlamentares junto à Lei de Segu
rança Nacional, ou o uso abusivo do decreto-lei e do 
decurso de prazo, enfim o "entulho autoritário" que 
queríamos resolver. 

O que está em jogo é a crise existencial do partido • 
majoritário, que inchou e perdeu identidade. Por is
so, hoje. o PMDB não sabe se arrosta o lixo autoritá
rio, as tutelas externas e o terrorismo verba] dos 
porta-vozes do medo que especulam com o recrudes
cimento militar, para cumprir seus compromissos 
progressistas com o eleitorado ou. a contrário senso,-
se submete às conveniências do Governo, mesmo cor- . 
rendo o risco de ir a reboque do PFL, que nesse mo- • 
mento procura articular um projeto conservador al
ternativo para sair da crise económica. 

Por conseguinte, enquanto não se definir a hegemo~ 
nia entre as correntes conservadoras e progressistas 
que formam o partido majoritário não se resolverá o 
impasse da questão da soberania da Constituinte. 

* Luís Salomão é deputado pelo PDT do Rio de Janeiro 


