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Ao lado da grande presença do poder económico, as listas 
de candidatos com maiores chances de eleição Dará a Câmara e 
Senado chamam atenção pela pobreza de nomes novos e ex
pressivos, com chances de conquistar uma cadeira no Con
gresso Constituinte, mas três deles tendem a cumprir papéis 
importantes nessa Assembleia: o presidente do PT. Luiz 
Inácio da Silva; o ex-ministro Delfim Netto eo ex-secretário 
do Planejamento de São Paulo. José Serra. 

A vinda de Lula para Brasília deve conferir uma dimensão 
mais nacional á atuação do PT. inclusive porque a bancada 
petista deve crescer de seis para 13 a 16 representantes. 
Atualmente. o PT concentra muito suas atenções em São 
Paulo, porque la — onde o partido nasceu — está a sede 
nacional e e lá que Lula reside. Delfim, provavelmente, co
mandará a oposição à politica económica do governo Sarney. 
Serra será. na Constituinte, um dos poucos parlamentares 
peemedebistas com conhecimentos de economia suficientes 
para confrontar-se com Delfim. 

Das figuras que de alguma forma se tornaram conhecidas 
na vida publica brasileira a partir de 1964 e que disputam seu 
primeiro mandato parlamentar — alem de Lula. Delfim e 
Serra — somente mais três outras têm possibilidades de 
chegar à Constituinte: o ex-governador de Pernambuco. 
Roberto Magalhães; o ex-ministro da Fazenda. Francisco 
Dornelles. e o ex-secretário-geral do PT. sociólogo Francisco 
Weffort. 

Baixa representatividade 
A diversificação profissional e a complexidade alcançada 

pela sociedade brasileira desde a Constituinte de 1964 não 
tiveram uma adequada correspondência na representatividade 
do Legislativo, nas últimas décadas. Tanto assim que no 
pleito de novembro está prevista a eleição de cerca de 150 
representantes do patronato — empresários, fazendeiros, 
comerciantes e candidatos financiados pelo poder económico 
— numero que vai muito além da proporção existente no Pais 
entre a massa de trabalhadores e os patrões. 

Inversamente à situação privilegiada do patronato, será 
muito reduzido o número de constituintes diretamente envol
vidos com os interesses dos trabalhadores. E claro que em 
quase todos os partidos — e em especial no conjunto do PT — 
existem parlamentares preocupados com a questão social e 
que poderão representar satisfatoriamente os trabalhadores 
na Constituinte. Entretanto, e muito revelador das limitações 
da futura Assembleia o fato de apenas um líder sindical — no 
caso Lula — ter assegurada a conquista de um mandato. Cin
co ou seis outros sindicalistas têm chances: os ex-presidentes 
dos sindicatos dos Bancários do Rio Grande do Sul. Olivio 
Dutra; de São Paulo. Luis Gushiken e de Brasília. Augusto 
Carvalho; o presidente da Federação Nacional dos Profes
sores. Nisio Prego (PT-GOl e o líder camponês cearense. An
tónio Amorim, além dos atuais deputados paulistas Dia Ima 
Bom (PT) e Aurélio Peres (PC do B), que também já foram 
dirigentes metalúrgicos. 

Essa baixa representatividade da Constituinte não será 
resultado apenas dos vicios acumulados pelo processo eleitoral 
— que favorecem o poder económico, políticos tradicionais e 
os beneficiários da maquina administrativa. A limitação da 
representatividade e em parte intencional e explica o fato de os 
articuladores da chamada «Nova Republica» terem optado 
pela fórmula do «Congresso Constituinte», ao invés da Cons
tituinte exclusiva, que provavelmente abrigaria uma repre
sentação bem mais abrangente da sociedade. 

Num encontro que manteve com parlamentares do grupo 
«So Diretas». em julho de 1984. o ex-presidente Tancredo 
Neves deixou claro o entendimento de que a Assembleia 
deveria limitar sua representatividade a cerca de 60% da 
sociedade. Só assim, na sua opinião, ela se tornaria aceitável 
pelos militares que à época temiam o crescimento das esquer
das. Tal preocupação em limitar a dimensão da Constituinte 
foi objeto de várias análises naquele ano e a informação quan
to a opinião de Tancredo Neves foi transmitida à imprensa 
pelo deputado mineiro Manoel Costa, um dos articuladores do 
«Só Diretas». , 


