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DA PARTICIPAÇÃO

OPULAR
_Pé
grande anseio pela democracia
e a fórmula da Constituinte
C om sua experiência de antigo re- :, Machado, não deixa de ser lógico. Afinal, a última Constituinte realizada no
-pórter político, que assistiu aos
Brasil reuniu-se há 31 anos.
**: debates da Constituinte de 1946, o
O problema não está na memória do
© professor Edgar da Matta-Machado, hoje
povo e sim na falta de atividade política.
aposentado em Belo Horizonte, lamenta
Ninguém pode se lembrar do que não
que pessoas por ele consideradas muito
aprendeu, e política é uma atividade que
cultas, "de posição social, quase que pesó se aprende fazendo. E a memória
dem à gente que guarde em segredo a
política de um povo depende diretaconfissão de que não sabem o que é uma
mente do grau de sua intervenção no
Assembléia: Constituinte. É meio triste
processo político, da proporção em que
ver o povo esquecendo o que é uma
ele escreve a sua própria história e a hisConstituinte".
tória de seu país. Não se pode, portanto,
De fato, até mesmo deputados fedeusar aqueles exemplos contra a pregarais revelaram, há pouco tempo, terem
ção da Constituinte, da mesma forma
da Constituinte apenas uma ligeira e deque ninguém Rode ser contra a reforma
feituosa visão. "Que dirá o povo" agrária por achar - provavelmente com
aproveitam para exclamar não só os inirazão - que boas parcelas dos camponemigos da democracia como até setores
ses não saibam o que querem dizer estas
da oposição democrática que ainda
palavras, ou mesmo uma palavra como
vêem essa proposta com desconfiança.
minifundio - embora anseiem pela priMas, se é triste, como diz Matta-

meira para livrar-se do segundo.
E
O principal da questão é que a dêmocracia não se explica por palavras isoladas, como bem lembrou um trabalhador
ouvido num ponto de ônibus por uma
revista de São Paulo: "Democracia é a
demonstração da vontade popular; é
quando o povo participa do governo". E
aí todos sabem de que se trata.
A Assembléia Nacional Constituinte é
um parlamento com poderes soberanos
para organizar a vida política de uma nação. Como ""uma campanha eleitoral comum, os partidos políticos organizamse, apresentam seu programa e candidatos, o povo vota e seus representantes
formam uma câmara legislativa para redigir a Constituição, a principal lei de um
país. A Constituição define a organização jurídica de um Estado. Diz se o Estacontinua na página seguinte
CONSTITUINTE/3
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continuação da página anterior
do é um Império ou uma República, estabelece como funcionarão os poderes
públicos, define os direitos dos cidadãos.
O que a Constituição estabelece como
diretriz, nenhuma outra lei pode alterar:
todas as demais: leis do paísserão elaboradas orientando-se na Constituição.
, Como lembra o historiador Hélio Silva, as Assembléias Constituintes têm reJação com mudanças bruscas de regime;
quando um regime já não satisfaz as forcas que o sustentam, ou quando a oposição reúne forças para substituí-lo, a fór
mula de se organizar um novo regime
democrático é justamente promover
eleições livres para formação de Uma
Constitlinte soberana.
UMA FÓRMULA
CONSAGRADA PELA
REVOLUÇÃO FRANCESA
Foi assim na França de 1789, quando se
deu a memorável revolta burguesa conhecida como Revolução Francesa. A
França era um país feudal dirigido por
duas classes: a nobreza e o clero, que,
juntos, somavam umas 270 mil pessoas e
constituiam o Primeiro e o Segundo Estados. O Terceiro Estado era o conjunto
sem privilégios, o povo, que somava 95%
do total de 25 milhões de
habitantes. E o
povo se dividia numa camada média superior, os burgueses,e mais os artesãos e
camponenses.
7a
A burguesia era uma classe: nova, em
ascensão; tinha talento, mas não tinha
oportunidades, tinha poder econômico, .
mas não detinha o poder político. Como
diz um historiador, "precisava deitar fora
o apertado gibão feudal e substituí-lo
pelo folgado paletó capitalista". E então
promoveu, com apoio do resto do povo,
a revolução de 1789. Para organizar a
nova ordem econômica e social resultante dessa revolução,
os . franceses
elegeram uma Assembléia Nacional
Constituinte. Em 1791, a Assembléia promulgou uma Constituição cujo preâmbulo era a célebre Declaração dos Direitos do Homem.
A fórmula foi adotada e aperfeiçoada
com o passar do tempo, em vários países.
A experiência constituinte do Brasil nasce em 1823, quando o imperador Pedro |
convocou uma Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil independente; mas, a Assembléia foi disso!vida porque a Constituiáão que ela que-

ria fazer não era a que dom Pedro desejava. Em 1891, após a proclamação da República, exigiu-se a formação de uma
Constituinte para ordenar a vida jurídica
da nova República. Em 1933, principalmente por força do movimento renovador iniciado em 1930, que fez transformações importantes na sociedade brasi-

Ú.

leira, elegeu-se a Assembléia Nacional
Constituinte que elaborou a Constituição de 34
Doze anos depois, a 2 de dezembro
de 1945, ós brasileiros escolhiam 325 representantes - os constituintes - com a
missão de organizar um regime demo- .
crático que substituisse a ditadura do Estado Novo. O regime repressivo instaurado em 1937 começou a ruir alguns
anos antes, quando o: Brasil declarou
guerra ao fascismo e se formou no país
um amplo movimento de "união nacional". Ao mesmo tempo em que se desenvolvia o esforço de guerra antifascista, o povo criava raizes na luta pela democracia. Já no começo de 45, a pressão
era tão grande - incfusive dos Estados
Unidos, interessados em dar nova fachada ao regime que ajudaram a manter no
Estado Novo - que o regime começou a
liberalizar-se. Prometeu eleições, concedeu anistia, abriu espaço político, organizações populares, viu, impotente, ruir
acensura à imprensa. Vargas foi derrubado em outubro, quando o país já
marchava para eleições.
As eleições para a Constituinte foram
realizadas com alguns problemas. Comiícios populares foram empastelados; o rádio, principal meio de comunicação na
época, foi mantido sob censura, mas os
vários partidos políticos recém-criados
ou reorganizados divulgaram seus programas. Um grupo de intelectuais e representantes de setores econômicos
marginalizados do poder fundaram a
União Democrática Nactonal (UDN); os

grandes fazendeiros "juntaram-se no
artido Social Democrático (PSD); dos
traços corporativistas do Estado: Novo
sairia o Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), partido criado por Vargas para
atrapalhar a organização dos trabalhadores em seus partidos autênticos. O Partido Republicano, dirigido pelo expresidente Arthur Bernardes, era reorganizado nacionalmente, o mesmo acontecendo com o Partido Comunista, que em
pouco tempo filiaria 200 mil trabalhadores.
As correntes liberais conservadoras
(UND e PSD) conquistaram maioria na
Constituinte, mas os trabalhadores conseguiram eleger seus representantes. Na
onda da redemocratização, a mobilização popular avançara substancialmente
em relação às trevas do Estado Novo. A
Constituição que resultou dessa Assembléia delineou um regime liberal,
não tão largo que pudesse conter as aspirações das classes e camadas sociais
avivadas no período da redemocratização, mas também não estreito o suficiente para impedir que elas se manifestassem.
É
E
Como toda Constituição,a de 46 refletiu, em seus traços fundamentais, as relações econômicas, sociais e políticas predominantes no país. Por isso, deixou intocadas guestões da maior importância,
como a do desenvolvimento autônomo
do país e a democratização da propriedade da terra. Aa mesmo tempo, e nisso
ainda foi um retrato da situação, incorporou as grandes conquistas políticas
obtidas no processo de redemocratização do país.
,

vência entre a ordem da Constituição por si só estranha, pois foi outorgada por
uma junta governativa - e a ordem insti.tªcional, baseada nos atos. A verdadeira
fãce do debate, porém, é a da «contradição entre o regime fechado e o anseio
geral de participação. E o bom encaminhamento do problema está na criação
de condições para que todos possam influir no processo político de solução.
£ nesse ponto que o debate aponta
para a Assembléia Nacional Constituinte.
A proposta atual já tem uma história:
nasceu publicamente em 1971, apresentada 'por um grupo de deputados do
MDB como a alternativa correta dentro
das discussões trazidas pela edição do
Ato Institucional no 5, de 1968. Nos últimos meses, a pregação da Constituinte
ganhou outros terrenos, desde a Ordem
os Advogados do Brasil, passando pela
imprensa, Congresso, entidades populares até chegar às ruas - onde foi levada
pelos estudantes. O último grande brado
pela Constituinte foi dado no secular

Larão do São Francisco, no pátio da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, onde várias dezenas dos mais
respeitáveis juristas do país divulgaram a
sua Carta aos Brasileiros.

A PARTICIPAÇÃO
POPULAR
E A DEMOCRACIA
. Mas, como deve ser a Constituinte?
Aliás, de que ângulos esta proposta é justa e oportuna? O que significa falar em
Constituinte livremente eleita, democrática e- soberana? Quem vai convocá-la? A
Constituinte serve aos interesses da
maioria: da população, os trabalhadores
da cidade e do campo? O atual Congresso pode ser transformado em Constituinte com a missão de fazer uma nova
Constituição? E o Congresso a ser eleito
em 1978? O governo também pode se interessar pela Constituinte?
Este caderno se destina a debater essas
questões. Parlamentares, professores
universitários e outros intelectuais, pesquisadores, educadores, um bispo, juristas, estudantes expõem suas opiniões.
Elas variam, em alguns casos, masa média
geral aponta para a necessidade de eleição de uma Assembléia Nacional Constituinte livremente eleita, democrática e
soberana, precedida de ampla liberdade
de organização e de expressão para todas as classes; de anistia irrestrita aos cidadãos brasileiros que por motivos políticos não estão no país ou aqui estão impedidos de exercerem seus plenos direitos de cidadãos; e da revogação dos atos
institucionais e das leis que impedem a
livre organização e manifestação de opinião.
Outra grande conclusão que se pode
tirar deste debate é a de que a Assembléia Constituinte, precedida daquelas garantias democráticas, é o método
Atualmente, um grande debate naciono momento correto de se propor a rena se expressa em defesa de uma Asdemocratização do país, visando ao ponsembléia Nacional Constituinte. A apreto mais importante deste processo: a lisentação do debate está no conflito entre a ordem constitucional e a ordem ' berdade para os que mais necessitam deinstitucional; a primeira na verdade é
la. Nesse sentido, a Constituinte aponta
para a participação popular, a forma efisuspensa pela vigência de atos instituciocaz de se estabelecer um regime demonais; apresenta-se, portanto, o impasse
político como a dificuldade de convicrático.
Sérgio Buarque
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Em 46 a preocupação era o homem
Entrevista com Aliomar Baleeiro (*)
O Sr.já propôs a eleição de uma Assembléia
Constituinte como método para se resolver o
"problema institucional". Como seria eleita esta
Assembléia Constituinte? Que requisitos o sr.
acharia indispensáveis para que ela cumprisse sua
função?
Em certo momento manifestei opinião de que
como me parece inteiramente imprópria a Constituição atual, de 1969, ao invés de emendá-la no
Congresso, pelos processos ordinários, sem prejuí20 às atividades normais do Parlamento, seria bom
que se convocasse uma Assembléia Constituinte,
que se ocuparia apenas disso. Meu pensamento é
que uma Constituição é uma coisa tão importante
que deve ser entregue a um órgão de natureza
parlamentar que não se ocupe de outra coisa senão
dela. Mas não basta «convocar uma Constituinte
para o 'mêé de janeiro do ano que vem. É necessá-

"'A Constituição de 46
buscava
o desenvolvimento, '
a grandeza do país,
elevando o homem como
um meio para esse fim.
A atual, pelo contrário,
acredita que levantando a
empresa e criando
o desenvolvimento,
o próprio
enriquecimento
melhorará
a condição do homem.
São
duas concepções
filosófias e econômicas
que se opõemEu por
mim prefiro a de 46, vou
pelo homem. Acho que
a matéria-prima da
grandeza de um país
é o homem"

rio primeirxo estabelecer uma preparação intelectual, moral, espiritual, filosófica, política para isso.
Então,seria conveniente que se convidasse as
universidades, as organizações de classe, os intelectuais professores, especialistas - todos que pudessem trazer uma contribuição, inclusive até os
historiadores, para assentar os pontos principais.
Depois desse grande debate nacional, em que o
governo seria naturalmente o colaborador mais
adequado, porque ele tem um repositório de informações de caráter estatístico,econômico, como
ninguém, então os partidos definiriam os pontos
que iriam submeter ao eleitorado. Assim, quando
as eleições fossem convocadas, o eleitor iria votar
no partido A ou no partido B, os dois que aí estão,
Ou um terceiro que se faça, mas sabendo qual era a
consequência do seu voto. Ao invés de dar seu
voto no escuro, dava seu voto em determinadas teses. Por exemplo: pessoalmente, eu sou um parlamentarista. Eu sei que está forade moda,é coisa de
outro tempo, etc, mas sou um parlamentarista e
cada vez mais desconfio e condeno o presidencialismo nos países latino-americanos. Os partidos seriam convidados a tomar posição nessa matéria. Então, eu que sou parlamentarista, votaria naquele
partido que adotasse as teses parlamentaristas. O
problema da empresa privada, ou dessa supremacia da empresa, a desestatização, que tanto falam
aí... O sÚeilo votaria sabendo qual era a conse-

uência de um voto dado à Arena ou de um voto
ado ao MDB.
é
E, além de tudo, deveria se tacilitar a criação ae
um terceiro partido, Porque
e ser que haja,
como pensava, por exemplo, Pedro Aleixo, a necessidade de se procurar um outro canal de expressão da vontade e do pensamento nacional. Pedro Aleixo era a favor da Revolução e era contra a
máquina de governo que se estabeleceu depois de
dezembro de 1968, do Ato no 5, e muito mais ainda
depois que o presidente Costa e Silva sofreu a
trombose que o levou ao falecimento, trazendo
consequências danosíssimas para a nação. Foi uma
infelicidade muito grande essa moléstia dele. Evidentemente que acho também que a anistia, a revogação dos atos de exceção, a eliminação do artiãº 182, aquele que mantém o Ato no 5, tudo isso
eve ser feito antes. Porque uma Constituinte,
pendente uma ameaça sobre a cabeça daqueles
que vão votar a Constituição, é um contrasenso.
u (*) Ali
Baleeiro é minis
do do Sup;
Tribunal
P
Federal. Em 1946, participou da Assembléia Constituinte como deputado eleito ”(: UDN da Bahia e permaneceu no parlamento até

o início.dos anos 60

pe

A sua proposta colide com a de alguns-parlamentares (como é senador Dinarte Mariz) que detendem a transformação do atual Congresso em Assembléia Constituinte. Outros, por ter o Congresso
poder constituinte (tanto que vota alterações na
Constituição), propõem que o congresso atual faça
as reformas.necessárias sem nenhuma alteração em
seu funcionamento,
Evidentemente a minha proposta,que aliás não
foi nem proposta foi uma simples sugestão não
pode prescindir de políticos que estão em atividade, e talvez até mais informados do que eu, em melhores condições de julgar a conveniência ou não
dessa Constituinte, ou de dar ao atual congresso a
oportunidade de rever a atual Constituição. Voko
ao argumento primitivo: para mim, fazer uma
Constituição é tão importante que se deve concentrar toda a atividade de uma assembléia nesse trabalho, sem desviar um minuto para votar medidas
de aumento de funcionalismo, orçamento, ou mudar o nome de estradas, etc.
E acima de tudo mantenho o meu ponto de vista
de que antes da convocação dessa Constituinte é
preciso fazer todo um trabalho preparatório, um
exame de consciência da nação ouvindo-se todos
os nãue forem capazes - utéis - e os partidos formu-

lando programas especificamente constitucionais.
Lembro uma coisa que aconteceu no Brasil: a
Constituição do Império estabelecia um processo
diferente de reforma de seu texto. Devia se votar
primeiro uma lei de consulta, com os pontos que
deviam ser emendados. Aprovada essa lei preparatória, básica, prévia, fazia-se em pormenor a lei
que realizaria a reforma: Quando se votou ,em1834,
o ato «adicional, seguiu-se esse processo:
formularem-se em primeiro lugar os pontos que
deveriam ser emendados. Depois de se submetêlos ao eleitorado, como se dizia, para ter uma procuração, um mandato, que possibilitasse aos deputados votarem, fez-se em segundo lugar a lei complementar, a lei minuciosa que complementava todos os pontos. Podia-se fazer algo semelhante a is0. Eu não gostaria de um salto no escuro, ou de uma
improvisação. Pois vão haver muitas transigências,
"muitas transações, o que é próprio de toda Constituição.
As Constituições comportam sempre uma série
de concessões reciprocas. Mas também não deve
ser uma coisa de momento, só negociada pelos homens mais ativos. Um deputado tem lá uma idéia na
cabeça, por que leu um livro, ou porque recebeu
uma folha de papel com uma sugestão, e ele, para
passar à posterioridade,fica cabalarido, trocando
continua na página ao lado

A guerra derruba a ditadura
Depoimento de Hermes Lima (*)
Estado Novo interrompeu: um processo
político democrático, de discussão e de investigação da vida brasileira, que repercutia naturalmente através daquele mundo de opiniões, reformas, sugestões e partidos. Tudo isso se
interrompeu praticamente com o que se denominou a Intentona Comunista de 1935, que foi politi- ,
camehte um erro fundamental na evolução política
do Brasil. O problema da superstição comunista no
País está ligado àquilo. Porque um país como o Bra< sil foi surpreendido por um movimento comunista
dentro das Forças Armadas. Ninguém quer saber,
como eu apurei, quando estive preso com todos
aqueles oficiais dados como comunistas, que muitos deles não eram comunistas; a maioria não era
comunista: A liderança, sim.
Esse fato, a meu ver, e ainda hei-de falar sobre
"O processo
isso mais demoradamente; perturba até hoje o clide redemocratização
ma político brasileiro, porque no fundo do pensamento político dominante brasileiro há a idéia de
de 1945 se inicia
que se se soltar o País isto vira uma baderna horroquando as armas
rosa. Não chegam a compreender que a dinâmica
dos Aliados
da política pode se exercer aqui sem esse perigo.
Como eles acham que a base do País é de uma pona 2a guerra mundial
pulação realmente pobre e reivindicadora, eles
começam a apontar
têm medo disso. Daí a pressão, daí a contenção, daí
para a vitória.,
realmente todas essas manifestações de força na
Com a ida
organização política do País. Uma das raízes disso é
a revolta comunista de 1935, um erro absoluto. Não
da Força Expedicionária
se compreendia que um partido que tinha uma fiBrasileira
losofia e uma ideologia lançasse mão de um golpe
para a Itália,
daquela natureza.
Disso se valeu o presidente Vargas para lançar o
isso ficou muito claro.
Estado Novo. Vargas tem uma frase que é de absoQuando essa vitória
luta clareza: "O regime de 37 começou em 1935".
s
se desenhou
Esse episódio é que justifica o Plano Cohen: sem
firme no horizonte
ele, o Plano Cohen não teria alcançado a repercussão que teve. Quem tirou vantagens desse episódio
político internacional,
durante todo o período do Estado Novo foi a reanão havia
ção, explorando a superstição que os militares ficamais como negá-la.
ram com essa história de comunismo. Via-se comunista detrás da porta, debaixo da cama. E assim é
O Estado Novo
até hoje.
tentou vestir-se
O processo da redemocratização de 1945 se inicom uma capa
cia quando as armas dos Aliados na Segunda Guerconstitucional,
rá Mundial começam a apontar para a vitória. Com
a ida da Força Expedicionária Brasileira para a Itália,
mas o processo
isso ficou muito claro. Quando essa vitória se deseera irreversível"
nhou firme no horizonte
político internacional,
não havia mais como nega-fª?o Estado Novo ten6/ CONSTITUINTE

tou vestir-se com uma capa constitucional, e neste
sentido houve tentativa, como assinálo em meu livro de memórias, Travessia, mas o processo era irreversível e culmina com a derrubada do Presidente Vargas. Começa então um período novo de
reorganização político-jurídico-representativa do:
País. Mas como reorganizar? Como partir para um
processo organizatório da vida do País? Só através
de uma Constituinte, que é o órgão que, no processo político normal ªa democracia representativa, oferece a oportunidade, a saída para que o País
se organize na base da opinião pública, captada
através de eleições,
A
A Constituinte de 46 se verifica, portanto, como
uma prova de que a vida política do País tinha um
curso, um leito, uma saída. A nação não podia ser
organizada por uma comissão de homens, por mais
importantes e sábios que fossem. Não era possível
isso porque eleição não é uma coisa científica, mas
é uma coisapragmática! de valor prático inestimável. "Ah, eu não posso ter eleições porque se pode
eleger muita gente ruim", dizem alguns. É verdade,
mas pode-se eleger muita gente boa, como aconteceu em 1945.
A Constituinte de 1946 era muito representativa
do País, tanto do ponto de vista de idéias, de ideário político, de reivindicação política, como do
ponto de vista de qualidade intelectual. A Constituinte de 1946 tem uma marca de prestígio intelectual muito grande. Se você pegar a gente que compunha aquela Constituinte, verificará nomes de
prestígio não só na arena política, mas também na
arena intelectual. Dentro da Constituinte, compôs
se uma Grande Comissão Constitucional, para elaborar um projeto de Constituição. Essa Comissão,
de que participei, reuniu-se de maneira sistemática, praticamente tododia, e ao cabo de menos de
um ano a Constituição estava promulgada.
A Constituição de 1946, e isso parece ser uma
tendência das nossas Constituições após a primeira
carta republicana, preocupou-se com princípios
programáticos gerais, como por exemplo em relação à organização do trabalho, à educação. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação
foi
romulgada mais de 15 anos depois,no governo

roão Goulart. A questão da educação, por sinal, é
obviamente fundamental para a vida do País, mas o
sistema educacional brasileiro tem a sua fraqueza
gor execelência na base..O Brasil não possui até
hoje um. sistema escolar primário correspondente

às necessidades de educação do povo. O educador
que viu esse problema e pagou preço caro por
enfrentá-lo foi Anísio Teixeira, que sentiu que o
País tendia a se incorporar a um nível superior de
economia e de industrialização, mas sentia tamum país é o povo.
bém que o primeiro capital
Havia que educar, preparar basicamente a gente
continua na página ao lado

continuação Aliomar Baleeiro
| a
votos. -Eu pensaria numa coisa mais alta, mais
nobre.,

A© lado do objetivo comum de propugnar pela
» reconstitucionalização democrática do país, existem diversas diferenças entre as várias correntes
das opiniões, quer na concepção do regime demoCrático a ser estabelecido quer na política econômica, na política social ou política externa a ser posta
em prática. A «convocação de uma Assembleia
Constituinte seria também um bom método para
se resolver democraticamente estas divergências?
Evidentemente, como já disse, toda Constituição
é um acordo para concilllar interesses, idéias, aspirações, ideologias, crenças,convicções opostas.
Nós falamos do povo brasileiro como se este fosse
uma coisa homogênea, como se todo brasileiro
fosse feito numa formacom a mesma altura, mesmo
eso, mesmos interesses e as mesmas idéias. Mas
á diferenças de formação Etnica, de clima de forma de produção, as diferenças profissionais; as diferenças entre patrões e empregados; o consumidor tem interesses opostos ao produtor e ao comerciante; dentro dos mesmos setores, existem
concorrências violentíssimas. É claro que tudo isso
tem que ser harmonizado e a Constituição serve
exatamente para esse fim.
Nesse trabalho prévio de que falei, confrontarse-iam todos os interesses e estabelecer-se-iam todas as formas de conciliação. Naturalmente devendo prevalecer o interesse nacional acima de grupos
" ou indivíduos.
No ano passado, o sr. defendeu a revogação do
AI-5 pelo Congresso. Mas admitiu que o ato poderia ser revogado apenas parcialmente.
Examinando-se o problema, vê-se que o Estado
tem outros grandes mecanismos de defesa além do
Al-5 (outros atos, Lei de Segurança, Lei de Greve,
decreto-lei de imprensa, além de leis de existência
indiscutível, como os códigos - Penal, civil, etc). A
questão, portanto, não seria fortalecer os direitos
dos cidadãos?
Realmente, eu acho um gravíssimo erro a conservação do Al-5 pelo Congresso. Sei que desde o
ato no 2 os redatores destes diplomas procuram
justificar-se com o artigo 16 da Constituição De
Gaulle, abraçada em 1958 na França, que permitiu
ao presidente da república, ouvido lá um orgão
qualquer, ou mesmo que este se oponha a decretar
o estado de emergência e assumir poderes discricionários.
Muita gente se esquece que o ato no 5 não é apenas um pedaço de papel que permite caçar deputados ou direitos políticos. Se o presidente da República quiser, pode emendar a Constituição, ou
declarar estado de sítio sem limites para o arbítrio. Ele fica senhor de braço e cutelo. Pode liquidar a
autonomia dos Estados. Praticar, enfim, as coisas
mais loucas do mundo.
Dir-se-a que, naturalmente o presidente da Republica é um homem de discernimento, um patriota que pensa na sua regwtação atual e sobretudo
na sua projeção para a história. É exato.

continuação Hermes Lima |
brasileira para que ela, no desenvolvimento posterior de seus cursos, estivesse à áltura de corresponder a essa civilização técnico-industrial que se desenvolve no mundo inteiro e na qual o Brasil está
entrando. Se hoje um jornal fizesse uma campanha
para estabelecer no País um sistema melhor de ensino primário, isso" pareceria um pouco chocante,
talvez mesmo até ridículo. Não poucos observariam: "Como é qlue o País, a esta altura do desenvolvimento, de planejamento, de estabelecimento
de centrais atômicas, num programa de 20 anosque
compreende inúmeras centrais atômicas, como é
que esse país agora vai cuidar ainda do ensino primário?" Dirão que esse problema está resolvido.
A verdade é que haverá usinas nucleares em
Angra dos Reis, mas o sistema escolar do Estado
onde elas serão instaladas, como de resto do País
inteiro, não chega a ser razoável. Você instala usinas atômicas num país cuja massa não está sendo
de modo nenhum preparada para fazer face as
transformações que daí decorrem para a vida do
País. O velho Sílvio Romero pressentiuisso quando, recebendo Euclides da Cunha na Academia
Brasileira de Letras, no princípio do século, disse
em seu discurso que nós temos o vezo de reformar
pela cimalha, por cima, esquecidos da base, que é
educação e saúde. E não se pode ter educação e
saúde sem ter ao mesmo tempo uma organização
social da vida produtiva do País capaz de beneficiar
a maioria do povo. As coisas estão ligadas: educacão, saúde e reforma do sistema produtivo do País,
capaz de beneficiar o maior número de trabalhadores. Mas o pensamento político brasileiro parece
cada vez mais desviado para reformar pela cimalha: estabelece muitas usinas atômicas e muito
analfabeto, muito doente e muita injustiça no sistema produtivo do País.
A Constituinte de 1946 foi representativa das
forças sociais em presença na vida do País. Ela abri-

sou, tanto partidos tradicionais - o PSD a UDN, o
artido Republicano, o Partido Libertador, que tinham uma base popular - como o Partido Comunista, que foi uma representação que se conduziu
muito bem, participou ativamente, inclusive atravês de um representante na Grande Comissão
Constitucional, o deputado Caires de Brito. O Partido Comunista exerceu um papel de vigilância, de
colaboração, de oposição, mas um papel perfeitamente normal. E não se via razão para a cassação
dos mandatos dos representantes comunistas no
papel que eles exerceram nem na Constituinte na Câmara e no Senado, onde cumpriram apenas seu dever parlamentar. Onde estava, portanto, a raiz da idéia da cassados mandatos dos representantes comunistas? Em
935, na Intentona Comunista.
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Mas na história de todos os países, nós temos o
exemplo de loucos, loucos varridos, que estiveram
com o poder nas mãos. Ou homens que procederam como loucos. Na história brasileira, já tivemos
um ou dois presidentes que não estavam lá com o
telhado muito bem arrumado. Um até recentemente.
à
Na história dos outros países há não sei quantos
casos como estes. A Inglaterra já foi governada por
um rei de que vez em quando ficava maluco, conversando com as árvores no parque. De vez em
quando era recolhido e era preciso que o regente
assumisse o poder.
É
E ninguém podeadivinhar o caráter de um homem. As vezes, ele é aparentemente normal, e no
fundo é um esquizofrênico ou um paranóico. É um
perigo tremendo deixar um poder dessa ordem nas
mãos de um só homem.
Nós temos tido relativa sorte neste país, muito
embora o primeiro imperador fosse epilético confesso, e fizesse às vezes coisas terriveis, como bater
de pau em oficiais do Exército. Um dia, diante de
uma tropa formada em frente dele, acocorou-se e
resolveu um problema fisiológico ali mesmo. Uma
vez, segundo depoimentos de estrangeiros da épo,
ca, atirou-se nú no mar, alí na praia do Flamengo.
Um dia meteu a chibata em um camarada que não
se levantava ?uando ele passava. Viajou-quase duas
horas a cavalo para dar uma surra no marido da
Domitila,
Tenho a impressão que o Al-5 reflete, por um lado, o medo dos governantes, e por outro lado um
complexo de inferioridade por parte deles como o
do sujeito que, dentro de uma cidade, não pode
sair à rua sem uma pistola à cintura, embora não esteja ameaçado de perigo algum. Pedro II governou
cerca de 50 anos sem medidas de exceção, inclusive durante os cinco anos de guerra com o Paraguai.
O AI-5 é como a segurança pessoal do presidente
e dos ministros por capangas.
O senhor,; -que foi constituinte em 1946, disse
que a Constitucifão elaborada naquele ano se destinava aos cidadãos e ?:ue a Constituição atual se
destina às empresas. Como foi a experiência da
Constituinte de 1946? De fato, a Constituição que
ela elaborou servia aos cidadãos?
Realmente, em certa oportunidade, creio que
logo após a promulgação da Constituifão de 1967,

que é a que está em vigor com as alterações da
Emenda no 1, de 1969, o estatuto político do Brasil
passou a proteger mais a emgresa do que ao homem. Esta é realmente a minha impressão. Quem
ler a Constituição de 1946 observa que ela tem
como alvo a grandeza, o desenvolvimento, a expansão do país, mas pensa que a matéria-prima
para isso é o homem. Daí, em dispositivos vários,
ordenar que se afliãuem quantias vultuosíssimas

na Educação - 20% das rendas dos Estados e municípios, 10% das rendas tributárias da União exclusivamente para a Educação. Também para levantar as condições econômicas e sociais, morais,
intelectuais das áreas deprimidas ou atrasadas do
país, como por exemplo o Vale do Amazonas, para
o qual a Constituição destinava o mínimo percen-

Na Constituinte haviapor vezes discussões rispidas com os parlamentares comunistas, mas eram
discussões normais que no final aportavam contribuições interessantes às idéias e às teses em debate. E a bancada comunista teve influência no trabalho da Constituinte, porque seus integrantes eram
muito vigilantes, conheciam de cor e salteado a ordem do dia, o regimento interno. Eles eram disciplinados: quando chegaram à Constituinte, não tinham nenhuma experiência parlamentar, eram
toscos, sem qualquer conformação parlamentar.
Com três ou quatro meses, estavam treinados, e alguns desempertharam na Constituinte um papel:
arlamentar muito grande: o Carlos Marighela, o
oão Amazonas, o Elcedo.
Em suma, a Constituinte tinha a capacidade de
representar a vida do País. O mal que havia na
Constituinte não era específico dela, mas brasileiro: a indisciplina pessoal, ideológica, o vedetismo.
E em geral os mais vedetes não eram os melhores.
Tudo porque não havia organicidade maior e sentido de liderança nos partidos, à exceção do Partido
Comunista, Os demais eram muito frouxos, como
disciplina política e disciplina ideológica. Como
eram partidos heterogêneos, sua atuação se ressentia de maior coesão. É por isso que o instituto da
fidelidade partidária tem um papel a representar
na vida político-representativa do País.
Embora todos os partidos tivessem um programa definido, os partidos maiores estavam inserid
dentro do tradicionalismo dominante na vida
i
ileira, iam naquela onda. Na medida
em que as coisas podiam ser mais favoráveis é que
entrava uma contribuição realmente pessoal.
Eu fui eleito pela chapa da' União Democrática
Nacional, através de um agrupamento denominado Esquerda Democrática,que constituía dentro da
UDN uma pagão mais à esquerda do programa

oficial do partido, um agrupamento mais preocupado com a justiça social, com a distribuição de
renda e com a formulação de uma política capaz
fazer que a vida brasileira comportasse uma linha
nacional, e não uma projeção de uma economia
que nos era imposta.
Nos nos sentamos numa situação de não constranger a UDN, e por isso tratamos de nos organizar como partido independente, o Partido Socialista. Da Esquerda Democrática faziamos parte eu e
Domingos Velasco; depois veio João Mangabeira,
que era suplente de deputado federal na Bahia e
assurhiu no lugar do efetivo, chamado para assumir
uma Secretaria de Estado.
E
Nos debates sobre a organização econômica e
social, o problema da propriedade agitou a Constituinte. Havia quem reclamasse que da exploração
da riqueza do subsolo participasse também o proprietário da superfície. havia também o problema
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tual das áreas tributárias. O mesmo para o velho
Polígono das Secas, que desde otempo do Império
deu tanta dor-de-cabeça aos governantes; para a área do Vale do São Francisco.
|
Como se vê, a preocupação era o homem. Em
um artigo,se não me engano o 147, a Constituição
insinuava uma solução pacífica e evolutiva - ou, se
preferirmos, gradual - para as questões sociais. Determinava que se devia favorecer a difusão da propriedade com igual oportunidade para todos, mas
indenizando os atuais proprietários. Como se vê, se
uma Constituição determina uma distribuição mais
justa da propriedade, é claro que se considera que
a atual não mais justa, é injusta. Por outro lado, na
Constituição de 46, o artigo 202 determinava que
os tributos, tanto quanto possível, deviam ser graduados, isto é, progressivos: quem ganha mais ou
tem mais, paga uma alíquota maior do que quem
tem menos, condicionada às condições sociais de
Cada um: Quem for mais rico paga mais e quem for
mais pobre paga menos, ou não paga nada.
A Constituição de 1967, emendada em 1969, fala
inúmeras vezes na empresa. Diz que o desenvolvimento econômico deve ser alcançado pela livre
iniciativa, pela empresa privada; e estabelece em
favor desta, privilégios inauditos. Por exemplo: à
exceção dos casos em que uma empresa estatal
funcione sob regime de monopólio, quaisquer outras empresas públicas devem ficar sujeitas aos
mesmos impostos que incidem sobre as empresas
privadas, o que tira todos os privilégios da empresa
ública, Não que eu acredite que os homens que
izeram a Constituição de 67 e a emendaram em 69
fossem servos da vontade das grandes empresas.
Apenas, por motivos vários, que seriam muito longos para serem desenvolvidos aqui, eles acreditavam no desenvolvimento econômico que passou a
ser uma mística. E achavam que esse desenvolvimento deveria ser alcanfado só pela empresa privada, que seria a única eficiente para esse fim. Isso,
provavelmente, pela influência de quem vê o espectro do comunismo em cada esquina. Afinal,
não é só o meu querido amigo Zezinho Bonifácio
que, na sua jovialidade, está vendo o comunismo
em todos os cantos; e ainda mais, vê o comunismo
de braços dados com as multinacionais. Há uma
verdadeira fobia, uma obsseção com o comunismo
quando a mim me Parece que não existem 50 mil
Comunistas no Brasil. Creio que hoje os comunistas
devem estar reduzidos a alguns poucos milhares,
em um país de 110 milhões de habitantes. Não chegam talvez a 0,25 por cento da população brasileira, se tanto.
Assim, mantenho meu ponto de vista de que a
Constituição de 46 era aquela que buscava o desenvolvimento, a grandeza do país, elevando o homem como um meio para esse fim. A atual, pelo
contrário, acredita que levantando a empresa, e
criando o desenvolvimento, o próprio enriquecimento melhorará a condição do homem. São duas
concepções filosóficas e econômicas que se
opõem. Eu por mim prefiro a de 46, vou pelo homem. Acho que a matéria-prima da grandeza de
um país é o homem.

de se dar à propriedade em geral um conceito social, e por isso é que se fez um famoso artigo da
Constituição, segundo o qual o uso da propriedade
seria condicionado ao bem-estar social. E um conceito novo foi incorporado à Constituição: o da
desapropriação por interesse social.
m muitos aspectos, os dispositivos da Constituição de caráter renovador correspondem ànatureza dominante da Constituinte, que não era uma
assembléia revolucionária nas suas idéias sociais,
mas sim uma assembléia conservadora-liberal.
Dentro do espírito com que trabalhava a Constituinte, teve influência um pensamento mais radical, um pensamento social mais de esquerda, e essa
foi a contribuição das forças que tomavam tal posição ideológica, as quais existiam em todos os partidos. A Constituinte não foi de maneira alguma hostil a um pensamento político renovador, dentro, é
claro, das limitações conservadoras a que estava
presa.
Uma das questões de que me ocupei na Constituinte foi a da censura. Entendia, como entendo
até hoje, a censura não melhora nada, e o abuso da
liberdade não piora, porque este se defronta com a
reação do povo, da imprensa. A censura é um fenômeno social, não é um fenômeno legal nem
constitucional. Há vinte anos passados, seria impossível uma mocinha aparecer de biquini aqui em
Copacabana. Há formas suaves e mais graves de
censura. Antigamente você não via um cabeludo
numa escola, numa faculdade: o professor não
aceitava, os próprios colegas não o aceitavam. Esse
fenômeno social toma uma particularização política quando é utilizado para defender uma posição
também política. Na sociedade, não há ato que a
gente faça que não suscite censura se deixar de
corresponder à média social. Numa festa, por
exemplo, uma atitude constrangedora que se adote gera logo em tornodela um halo de censura, tal a
força dos costumes. Quando esse fenômeno social
é particularizado de forma política, para defender
uma posiião igualmente política, torna-se então

inaceitável.
O capítulo dos direitos e garantias individuais
foi um dos de melhor elaboração na Constituinte,
já que correspondia à reação mais positiva da assembléia contra os abusos do Estado Novo. Exatamente porque o Estado Novo tinha uma Constituição que não praticou e que não se realizou, ele se
permitiu liberdades de toda ordem, em matéria financeira, em matéria econômica, em matéria política. E não se tratava apenas de Prevenir abusos
como os do Estado Novo. A Constituinte foi muito
influenciada pela idéia de evitar abusos do Poder
Executivo, que, pela sua própria estruturação no
Vii
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criticas em 45/46 por uma Assembléia Constituindgfonto de vista de coroamento do
© de
te
redemocratização, como da luta em torno dela?
As eleições realizadas em 1945 não se destinaram
Solãre. a Culmuiàugniàe de 1946, Helrímes Lima,
à escolha de uma Assembléia Constituinte e, sim, à
Constituinte ele próprio, prestou magnifico depoieleição de Câmara, Senado e presidente da Remento a Movimento. Ng há o 11:12 :crescerâgr,
pública. Deputados, e senadores eleitos transformaFe_nso eu. A importância da Constituinte de 1946
ram-se em Assembléia Constituinte. O dado pareoi enorme e aConstituição dela resultante, apesar
ce-me importante para que se possa entender o
de suas limitações sociais e políticas - nem voto
mecanismo da queda do Estado Novo, o avanço
paraos analfabetos, nem reforma agrária, nem didemocrático em 1945 e os germens da contra-revovórcio, nem etc. e tal - rêrresentou um avanço,
lução já gresemes durante aqueles embates. A
pois possibilitava o exercício de franquias demoqueda do Estado Novo deveu-se fundamentalmencráticas e permitia a organização sindical e de maste, muito fundaqnfnulmeave, à vitória aliada contraas forças nazi-facistas (1).;
Qual acorrelação das forças sociais representaA partir da entrada do Brasil na guerra, após
das na Constituinte de 46 e o reflexo dest?rcorrelaPearl-Harbour, cresceu a luta das forças democrátição no texto da Constituinte?
cas contra o Estado Novo, e se intensificou com o
Evidentemente predominavam as forças conseravanço das tropas das Nações Unidas. As forças devadoras, dominantes no PSD e na UDN e presentes
mocráticas não se apresentavam unidas. Uma parte
no PTB, os três partidos mais poderosos na Constidessas forças lutava por objetivos imediatos: envio
tuinte. Predominavam e impediram que a Constituinte aprofundasse problemas vitais como o do
de tropa brasileira para a frente de guerra, anistia
ampla aos presos políticos, convocação de uma
regime de exploração da terra e o do capital estrangeiro. Os elementos mais democráticos - exisConstituinte. O centro dessa tendência encontrava-se na Bahia, onde se iniciou e cresceu o grande
tentes em todos aqueles partidos e atuantes nos
movimento de massa , a partir de 1943 até que se
partidos menores , de Artur Bernardes aos deputornou poderoso e nacional em 1944/1945. Na
tados comunistas, de João Mangabeira a Campos
Bahia, nas passeatas de massa, as palavras de ordem
Vergal, de Hermes Lima ao então deputado prode anistia geral e Assembléia Constituinte foram
gressista (e que estupendo deputado!) Café Filho,
colocadas publicamente em 1944, pela primeira
obtiveram algumas conquistas democráticas realvez. Esse agrupamento de forças era constituído
mente consideráveis, apesar da esmagadora maio[por elementos de esquerda e por elementos geturia conservadora dos constituintes.
istas (getulista no caso não significa estado-novisConsiderando que a Constituição de 46 repreta). Outra parte, constituída por elementos liberais,
sentou, historicamente, uma conquista das forças
uma parte da esquerda, democratas de várias tendemocráticas, apesar do retrocesso havido em sedências, batia-se pelo fim do Estado Novo e pela
guida, pode situar essa conquista na história do
substituição do ditador. Expressaram-se através do . povo brasileiro? Porque o retrocesso?
(*) O escritor Jorge
articipou da Constituinte de 46 como
deputado eleito pelo
Comunista, em São Paulo
conhecido "Manifesto dos Mineiros". Na opinião
Já me referi ao golpe de 1945 derrubando Vargas
desses democratas, o que se fazia essencial antes
o avanço do movimento de massas,
e
de tudo era aqueda de Vargas. Em 1945, com a
como o início do retrocesso poli Ítico. A conquista
aproximação do fim da guerra, o movimento de
, como ontem, a convocação de uma Asica que a Constituinte e a Constituição
de
massas ampliou-se e se tornou nacional. Grandes
sembléia Constituinte significa redemocratização,
1946 significaram, passou a ser combatida com tovitórias internas foram obtidas: anistia, legislação
das as armas. Os fatos são de ontem, estão ainda à © possibilidade de diálogo democrático entre as didos partidos políticos, liberdade sindical, etc. O Esversas forças políticas e sociais do país. Que outra
vista: sucederam-se as ameaças de golpe de todo o
tado Novo em verdade caiu, deixou de existir
solução existe para o impasse a que chegªmos além
tipo, houve o suicídio de Getúlio, a tentativa de imcomo estrutura ditatorial, a partir da entrevista do
da convocação de uma Constituinte? Não vejo oupedir a posse de Juscelino, a liquidação de Jânio, e
tra. Condições
básicas para isso são: liberdade de
escritor ( e ex-candidato à Presidência da Repúblidaí por diante. A história é recente e por mais que
Organização para os partidos políticos e anistia amca) José Américo de Almeida, figura eminente de
queiram deformá-la, quem tiver olhos de ver e capla para os presos políticos.:
o
intelectual e homem Eóblico, respeitado por todo
"pacidade de entender, não pode se enganar.
o país, concedida ao Correio da Manhã, então em
grande jornal, através do jovem ornalista Carlos
Qual foi a atuação dos representantes das corDo ponto de vista do desenvolvimento da cultuacerda. A queda de Vargas, em 1945, nãosignifirentes mais ligadas aos interesses da classe trabara brasileira, é importante hoje a convocação de
cou em verdade mais um avanço das forças demolhadora, durante os debates para convocação da
uma Constituinte como fórmula de avançar o procráticas e Getúlio não foi derrubado pelo moviAssembléia e elaboração da Constituinte?
cesso de redemocratização? Como vê aí o problemento de massa , Foi derrubado por um grupo de
"Na Constituinte de 46, além da bancada comumz da censura?
nl!
£
militares - áliás dos mais comprome
com o
nista, havia uma forte corrente ligada aos interesses
claro que sim. Para o desenvolvimento da cul"Estado Novo" - e a tendência do golpe de 1945 - das classes trabalhadoras no Partido Trabalhista e
tura brasileira é necessário a existência de uma soera reprimir ou limitar o movimento de massa , o
na Esquerda Democrática e elementos esparsos nos
ciedade democrática, de debate livre, com ampla
que não conseguiu imediatamente, devido à condiversos partidos. Minoria sem dúvida, mas atuante
liberdade de criação, de informação, de divulgatingência internacional. No momento do golpe
e que exerceu um papel de vigilância e de crítica
ção. A censura é monstruosa, limita e degrada a
contra Vargas o "Estado Novo" já havia levado a
de grande eficiência durante a Constituinte. Logo
criação cultural.
breca e as forças mais progressistas conheciam um
após
a Constituinte, a bancada comunista foi cassaimpetuoso crescimento. Aproveitando-se do antia, reduzindo-se de forma sensível o número de
getulismo de uma parte das forças democráticas, os
Bazlamemares ligados aos interesses das classes traremanescentes do Estado Novo trataram de estabealhadoras.
(1) Na verdade, a Assembléia Constituinte de 46
lecer ou restaurar as bases da reação que no goverfoi convocada formalmente no final de 45 pelo
Qual a relação da luta por uma Assembléia Na- presidente provisório José Linhares. Depois de
no Dutra mostraria suas unhas colocando partidos
políticos na ilegalidade, cassando mandatos, limicional Constituinte hoje, com a de 45/56? Como vê promulgar a Constituição, em setembro de 46, os
tando as franquias democráticas da Constituição de
a necessidade atual-de uma Constituinte e as con- constituintes separaram-se para formar a Câmara
1946 ao promulgar uma nova Lei de Segurança Nadições básicas exigidas para sua representativida- dos) Deputados e o Senado Federal (nota do editor).
e?
A
cional; etc.
s
continuação Hermes Lima
sistema presidencialista, é o poder que, manejando
a Constituição, comandando as forças militares,
mais está apto a praticar tais abusos.
A Constituinte teve dois grandes comandantes
na própria Grande Comissão Constitucional: Nereu Ramos, do PSD de Santa Catarina, e Prado
Kelly, da UDN do Estado do Rio, Eles dirigiram os
trabalhos com muita sabedoria, com energia dosada e com uma compreensão muito grande dos debates. Na própria Comissão Constitucional havia
outras figuras exponenciais, como o ex-Presidente
Artur Bernardes,que defendia uma posição nacionalista; Agamenon Magalhães, do PSD de Pernambuco, que liderou numa subcomissão a elaboração
de todo o capítulo sobre a ordem econômica e social; Café Filgo, que teve uma atuação muito bri-

lhante tanto na Comissão Constitucional como no
plenário. E ainda o Aliomar Baleeiro, o Nestor
, Duarte, o Vieira de Melo, Milton Campos, o Otávio
Mangabeira, o Juraci Magalhães, Raul Pila. Entre os
intelectuais, havia Jorge Amado, que teve uma participação discreta, porque ele não tinha evidentemente um temperamento parlamentar, e sim um
temperamento de escritor. Mesmo assim deu seu
recado muito bem.
A POLÍTICA É
UMA ATIVIDADE
PARA PECADORES

8/ CONSTITUINTE

Agamenon Magalhães era um político de
rande valor: tinha valor pessoal e um espírito de
uta formidável e era muito inclinado às idéias sociais, ao alargamento das idéias sociais. O projeto
de controle ão poder econômico, de que [Bi relator, é de autoria dele. Agamenon era um presidente que comandava as coisas muito bem. Depois foi

presidente da Comissão de, Constituição e Justiça,
que trabalhou com muita eficiência sob a liderança
dele. Tinha virtudes pessoais muito grandes; um
homem muito acima de qualquer interesse pessoal. Como tinha fama de violento, uma vez
perguntei-lhe sobre essa fama, como era a violência na vida política. Ele me -disse: "Olha, na vida
política às vezes a violência se impõe, mas o preço
é muito caro". Pouco antes da Constituinte, ainda
sob o governo discricionário de Vargas, ele tinha
sido o responsável pela tentativa de edição de uma
lei de controle do poder econômico, a "Lei Malaia", como foi chamada, a qual lhe valeu muitas
críticas.
É preciso distinguir em Agamenon Magalhães
' duas coisas: a posição política que decorre de um
conjunto de circunstâncias, dentro de um contexto
em que a pessoa é chamada a atuar, e a sua posição
intelectual e ideológica. Ele era um temperamento
autoritário, estava à vontade no Estado Novo. Mas
na Constituinte tinha de agir dentro de um contexto em que esse autoritarismo pessoal dele tinha de
se amocídar, de se adaptar. Porque a política é uma
atividade para pecadores; santo não pode fazer
política. Por que? A política cuida de reações, sentimentos, idéias, reivindicações, e ao mesmo tempo tem que cuidar de soluções que diante do governante precisam receber um encaminhamento
imediato. Muitas vezes o governante dá a uma solução, um encaminhamento que se dependesse
dele seria diferente, porque há circunstâncias que
se agitam aos pés dele, dos quais tem de tomar conhecimento, e tem que abrir um leito para que tais
circunstâncias não obstruam os canais do Estado ou
da vida política.
:
Não vejo outra saída democráticorepresentativa para estruturar o Brasil num regime
diferente do atual que a convocação de uma AsNacional %onstituinte. É preciso pensar
sembléia
8

num esquema através do qual as forças realmente

representativas da vida nacional possam ter acesso
a essa Constituinte, pelo menos as correntes: mais
ponderáveis:que nela hoje estão circulando atualmente. A Arena e mesmo o MDB poderão absorver
todas as forças políticas que no País são representativas da vida nacional? Não creio. Nosso espectro
de opiniõeshoje é muito mais variado. Por isso, nos trabalhos
onstituinte é preciso evitar o risco do esfarelamento dos partidos.
A ANISTIA É
UMA TRADIÇÃO DA NOSSA
VIDA POLÍTICA
i
Mas o passo fundamental para chegarmos à
Constituinte é a anistia. Sem anistia não possível
nem chegarmos à Constituinte nem abrirmos um
ambiente em que ela possa seguir o seu caminho. E
a anistia é sempre uma medida que atende sempre
aos próprios interesses do Estado. O Estado não
pode discriminar permanentemente a vida política.
A anistia é um dos processos pelos quais a estrutura
legal do Estado absorve as energias que ela expulsou dessa estrutura. Porque não expulsou apenas
nomes, e sim correntes que esses nomes integravam. Não é possível abrir caminho para a Constituinte sem a anistia, que é uma das tradições da
vida folítica do País.
E
não basta isso, É preciso restabelecer também as garantias individuais. Por exemplo: por que
não se restabelecem as garantias da magistratura? A
magistratura não é um poder contra o Estado, e sim
integrante dele, c'ue age fundamentalmente na
mesma direção. Alguém já viu o Poder Judiciário
fazer oposição a Governo? Nunca houve isso. O
Poder Judiciário contribui para que a vida institucional corrija os seus próprios erros. E corrigir não
é fazer oposição. ON A# ou
a
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Um canal de mobi
lização
Entrevista com Fernando Henrique Cardoso (*)

. Como está vendo o debate político em torno da

ªderir.: (ja Constituinte? Qual o sentido da Consti- forças mais poderosas por trás pudessem moldar o
uinte?
perfil do estilo da sociedade brasileira, do estilo de
Uma Constituinte é o mecanismo pelo qual de al- desenvolvimento brasileiro. E por que existe este
guma maneira o que se convenciona chamar de desgaste, este cansaço por parte daqueles que suvontade coletiva, que é uma abstração, se manifesortavam este regime ese coloca então a possibita para tactar as regras do jogo político. Obviamenidade de dizer: por que não começar de novo?
te, a vontade coletiva em qualquer sociedade está por que não tentar ver se é possível estabelecer alsujeita a constrangimentos. Ela expressa, em oca- gum mecanismo, alguma forma de compromisso
siões muito raras, a vontade de todos. Só pode ser a
político - repito a palavra, sabendo perfeitamente
vontade de todos quando você tem uma democra- o que poderão dizer mas eu acho que a gente deve
cia direta, quando então todos se manifestam, etc.
ter a coragem de ensinar as coisas comosão e eviNuma sociedade complexa, mais ainda numa so- tar
que o idealismo infantil, beatífico, acabe substiciedade de classes como a nossa vontade não se extuindo a política. Este é o mais perigoso que aconpressa de uma forma límpida, e a Constituintedifitece e a extrema direita vem eimpõe a sua regra. Nós
cilmente reflete a opinião da maioria. Ela é um
temos muita experiência disso. Então, vôlto a dizer,
compromisso. Eu acho que a gente deve dizer as
é preciso neste momento que se proponha uma
coisas pelo nome que têm. A palavra compromisso
espécie de.compromisso político. Este compromiseu digo sabendo o que significa, porque se trata de
so político é o seguinte: as oposições brasileiras,
um compromisso realmente. É preciso dizer as coiapesar de muito sofridas, apesar de que este sofrisas pelo seus nomes. Ora, em qualquer ato político
mento custou para muitos até a vida, estão dispostas, não obstante, em vez de levar uma guerra de
você tem que levar em consideração dois lados da
morte contra o sistema dominante, a dizer: temos
questão. Por um lado, se tem filosofia política, o
ainda uma chance, uma oportunidade de construir
que são seus valores, até onde você quer chegar. A
um pacto constitucional que nos permita regulafisolofia não se trata de uma colocação puramente
mentar a vida política brasileira por uma década,
idealista, de umas proposições ideais, mas é aquele
duas décadas, enfim pela duração que uma consticonjunto de idéias que no decorrer da prática sotuição possa ter.
No
é
cial num determinado momento se apresenta
Seria, mais ou menos o que ocorreu na Espanha?
como as idéias forças, que orientam a ação. E, por
O que ocorreu na Espanha foi algo que tem a ver
outro lado, existe todo o aspecto de como é que se
com O Brasil; primeiro, que o regime franquista
chega até obter esses objetivos. A política é a relatambém se esgotou; houve um cansaço no regime ção entre essas duas coisas. A política implica, por
franquista. Mas, em relação à Espanha há duas difeum lado, todo um mecanismo do que fazer, como
renças, pelo menos. Uma, que a Espanha está na
se costuma chamar a travessia. Como é que se cheEuropa, integrada ao Mercado Comum. Então, as
ga de onde você está até onde você quer ir. Se voforças econômicas da própria Espanha e do Mercacê sabe onde quer ir, nem sempre consegue chedo Comum pressionaram de certa maneira para
gar lá porque as ondas podem impedir que você
que a Espanha se europeizasse e europeizar signifi
Chegue lá. isso é um limite tênue também entre o
ca aceitar a necessidade deumaregra democré*
que é uma reação oportunística, porque a gente
no jogo. E a outra diferença, mas importante tal e.
pode simplesmente perder de vista os objetivos e
é que na Espanha o movimento atual de redemoação vira oportunística. Como é necessário ter realismo, ou seja, considerar os meios que se dispõe e (cratização foi precedido por um intenso movimento de lutas sociais. Um movimento dos trabalhadoesse realismo não ser cínico e não ser oportunista,
res nas fábricas, comissões
árias, etc. Isto não .
esta é a questão.
No caso brasileiro da Constituinte, - a gente tem
ue ser claro. Quais são os objetivos? Não há conição,na presente correlação de forças no Brasil,
forças sociais e forças de todos os tipos, não há
condição para se passar do estado de exceção em
que nos encontramos, a um estado,digamos, em
que, por exemplo, somente a classe dos mais
pobres, dos trabalhadores ou do campo ou uma
entre eles seja aquevai i
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de ser efetuar uma tal
. A
Constituinte não vai ser a expressão da vontade
dessa maioria e eu acredito que ninguém pode imaginar que uma Constituinte se manifeste desta
forma. A pergunta seguinte é por que fazer uma
Constituinte se já se sabe de antémão que vai imporum compromisso?
A resposta é outra vez aquela relação entre os
meios e os fins. Porque Constituinte é a maneira
pela qual se abre um espaço político para melhorar
as possibilidades de que a maioria possaparticipar
da vida política brasileira. Essa é a racionalidade
substantiva para que se proponha a Constituinte.
Mas nós, na verdade, estamos discutindo questões
já muito avançadas, porque de fato a proposta de
uma Constituinte na atual condição brasileira é até
muito mais limitada ainda do que isso. É simplesmente uma tentativa, diante da correlação de forças muito negativas que aí está. Mas, as oposições
tomando em consideração que existe uma espécie
de desgaste político do regime, de que a ueles
que suportam, que apoiam o regime, os próprios
setores sociais que apoiaram o regime, começam a
se afastar dele, porque percebem que as questões
. básicas apresentadas não são as questões básicas
apresentadas por aqueles que se propuseram a assumir o controle depois de 1964, especialmente
depois de 1968, não têm sido resolvidas. Quais são
essas questões básicas para eles, repito, não para
nós, que pensamos em questões mais de base,
como a integração do homem do campo, como o
aumento da participação dos trabalhadores no
controle da vida nacional das empresas, etc. As
questões básicas para eles eram aumentar o poder
nacional - esta questão é básica para todos nós,
imagino, Mas, como é que eles encaravam a possibilidade de aumentar o poder nacional. Encaravam
esta possibilidade dizendo: é preciso ter- uma ordem interna que evite a corrupção e que faça uma
locação racional de recursos e que transforme a
economia numa economia orientada pelos interesses do Estado brasileiro. Nenhum desses três objetivos foi alcançado. A corrurção está aí, é visível.
Foi posta a público pelas distensões internas das
forças dominantes.
Por outro lado não foi possível obter um crescimento econômico que aumentasse o grau de autonomia real do Estado brasileiro. Esse crescimento
se fez com penetração das empresas multinacionais. Não é só penetração em si. É que o próprio
modelo de desenvolvimento que se produz aqui
está sendo condicionado pelas formas de produção determinadas pelas empresas multinacionais e
por consequência isto enfrequece uma (Écidªde

realmente autônoma do
nacional
tomar
decisões frente ao jogo de interesses aqui e no
my
e por consequência os próprios setoresdominantes c
a
que
o regime
de exceção tenia servido, apesar dos objetivos de
uma espécie de cortina de fumaça, para que outras

está ocorrendo no Brasil. Temos de dizer as coisas
como elas são: não há um forte movimento social
no Brasil neste momento, comparável ao da Espanha. Claro, a gente sempre pode imaginar que ali e
acolá, ...mas quem tem uma certa noção do mundo
e vê relativamente as coisas, vê que na Espanha as
forças sociais se organizaram com mais empenho
ue no Brasil. E foi por isso que apesar de que na
spanha as forças dominantes, especialmente o
exército, continuem à direita, talvez nem tão à direita, foi possível contrabalançar esta força por
Causa dos interesses da europeização e dos interesses das forças sociais espanholas. Mas, há uma distância entre o mundo e o que acontece aqui, onde
alguns ainda pensamque a esquerda é um fantasma, Ela não é mais um fantasma no mundo (1).
Esta Constituinte vai ter que espelharisto. E neste
sentido também acho que importante a definição
de uma Constituinte. Ela terá que espelhar esta
nova realidade mundial. Esta nova realidade mundial é que permitiria depois, talvez, colocar outras
questões no Brasil. Então, eu creio que isto dá um
exemplo de como é que eu vejo esta luta pela
Constituinte de um ponto de vista que não é meramente formal de pensar bem: vamos estabelecer
UDN , PSD, PC. Não vamos tentar atualizar o Brasil
frente ao que aconteceu no mundo. Reconhecer
os dez ou vinte anos últimos, quando houve uma
imensa transformação da sociedade brasileira. E só
quem é cego deixa de ver que isto aqui é um país
que nos últimos vinte anos ou trinta anos passou de
um país agrário a um país semi-industrial. Isto tem
consequências, (ªtrai é a consequência imediata?
Uma classe trabalhadora do campo que nunca foi
tomada em consideração e como que está excluída
pode continuar excluída? Não, a Constituinte tem
que ratificar a existência dos bóias-frias. Tem que
ratificar a existência da camada trabalhadora.
Como é gue ratifica politicamente a existência deles? Dando o direito de organização política. Permitindo que os seus pontos de vista se expressem,
permitindo que as forças não diretamente políti£as, como a Igreja, a Universidade, os Sindicatos
não só existam, mas existam em função dessa diversidade da sociedade, o que é essencial, se quisermós, marchar para uma ordem democrática, e que
a ordem democrática não é como os ideólogos
apregoam, especialmente os ideólogos europeus e
americanos, uma ordem consensual, Consenso é
inimigo da democracia, em qualquer lugar. Nos
países socialistas é a mesma coisa. A idéia de consenso é manipulação. Não há consensos. Quando
se apresenta tudo como unanimidade é mentira. A
ordem democrática existe quando se reconhece
que estas diferenças às vezes são negociáveis e às
vezes não, aí há um impasse. Democracia não soluciona. Não é um passe de mágica para resolver os
problemas sociais básicos. Elzª apenas uma forma
de permitir que -os problemas se coloquem. A sua
resolução não vai depender simplesmente da democracia. A democracia encaminha a forma de sua
solução, de que maneira se vai dar a negociação,
mas ela não soluciona de per si.
A Yerguma se a Constituinte vai resolver o
problema do povo, a resposta é não. Ela coloca a
condição necessária, mas não suficiente. São coisas
tão elementares como estas que nós precisamos esclarecer.
Um outro problema que o sr. já diagnosticou é o
ento da classe trabalhadora da atual disputa
política. Está silenciada. Como o Sr. vê a popularização da Constituinte junto à população de um
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modo geral? Ou, como diz um deputado, como a
Constituinte poderia ganhar as ruas?
Isto é uma coisa importante, porque nós podemos encarar à Constituinte de duas maneiras: Ou
como uma assembléia que vai promulgar um pacto
e então, digamos, as elites se juntam na mesma forma moderna em que se faria a transição do absolutismo a uma ordem constitucional; ou nós podemos encarar a Constituinte como um movimento
social. óbvio que as pessoas que pensam na redemocratização substantiva do Brasil devem encarála do segundo ângulo. Ou a Constituinte passa a
ser uma mera lei feita por este Congresso ou por
qualquer outro Congresso semelhante a este que
tem muito pouca força. O problema é de base;
como eu disse anteriormente, na Espanha houve
dez, quinze anos de lutas sociais, de descoberta do
povo da sua situação de injustiça e o povo espanho! melhorou de condições de vida, estava meThorando quando lutou. Aqui o nível da luta social
ainda é muito baixo, já houve momento em que se
dizia que quase não existia luta social, depois, ficou
muito feio, não se podia dizer a verdade, porque
arecia que estava traindo a essência da classe tra-

Balhadora, mas a realidade é que existe uma baixa
capacidade de mobilização e de atuação. Eu não
acredito que seja inerente ao trabalhador brasileiro. Eu acho que isto depende, em primeiro lugar,
de existir um clima maior de liberdade,
para que
possa haver uma manifestação mais organizada por
parte dessas camadas populares; em segundo luãar, depende de que essa liberdade seja aproveitaa por aqueles que a usufruem, que são basicamente os homens que estão nos partidos, nas grandes organizações nacionais, nas ordens dos advogados, nas ordens profissionais, nos sindicatos, etc.,
que teriam que se motilizar para chegar até estas

cªmadas populares. Eu sou esperançoso neste sentido.
Veja, quando se falava em votação e eleição há
uns 4 ou 5 anos, se dizia a mesma coisa. A massa
não se interessava pela votação. Em 1974 o quenós
vimos? A massa votando entusiasticamente. Em
1976 nós vimos isto outra vez. Por que não pensar
que daqui a pouco existe uma possibilidade de a
massa participar ativamente, desde que nós tenhamos a capacidade de dizer de maneira simples qual!
é a ligação que existe entre questão política, eminentemente política, com uma questão social, com
uma questão da inflação, do custo de vida, da exploração, da falta de garantias sociais, enfim todos
estes problemas que nós estamos debatendo no
dia a dia. Aí, digamos, oelo que permitirá isto é o
elo propriamente político. D?
de que? De
jornais como Movimento, enfim toda a sorte de
jornais que existem e que têm uma certa capacidade, não de chegar à massa, mas pelo menos de chegar àqueles que de alguma maneira influenciam a
massa, as igrejas especialmente as igrejas populares, a igreja católica no campo, as igrejas de inspiracão umbandista e várias outras formas de religião
alguns setores: das igrejas protestantes, etc, etc. É
preciso um processo para chegar lá..
Se nós tivermos uma Constituinte daqui a dois
social,
ou três meses, esta Constituinte será de pouco efeito. Isto tem que ter um processo, uma oportunida- com a questão da inflação
de. Nós não podemos pensar que o Brasil, de re- do custo de vida,
nte, vai virar democrático precisa de fato que as da exploração,
orças democráticas estejam ativas, e elas não estão. Eu acho que é preciso dar tempo ao tempo. Ir da falta de garantias
devagar com o andor, porque o santo é de barro. É sociais, enfim.
realismo político saber entender que quando se O elo que permitirá
põe o carro diante dos bois não se vai longe. Eu acho isso é o elo
que é duro dizer, mas nós não podemos ter pressa propriamente político".
nessas questões. Não podemos porque não adianta
continua na página seguinte CONSTITUINTE/9 :
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ter pressa, Se nós tivermos pressa agora, o que é
gue acontece? Imaginemos que amanhã vem uma
onstituinte. O povo vai assistir mais uma vez como disse um famoso jornalista quando foi proclamadaa República - bestificado, a promulgação
de uma nova Constituição. Será isto um grande
progresso?
um progresso frente a ordem atual, mas não
grande progresso. Grande progresso é quando o
povo assiste bestificado à promulgação de uma
Constituição mas de alguma maneira participe dela. Indiretamente, pelas associações de bairro, pelas associações progssionais, pelo debate na televisão, precisamos chegar lá, porque no mundo moderno ou debate na televisão ou não se vai ao povo. O povo hoje vê televisão. Um dado básico., Se
nós quisermos realmente democratizar, estas questões que estão sendo colocadas aqui entre nós tinham que ser debatidas na televisão. Agora, é
possível isto hoje no Brasil? Não é. E não é por que?
Porque os setores dominantes têm medo de que
daí resulte um enorme protesto social. A expressão
normalmente usada é que se destampar o caldeirão ele explode. Eu acho que não explode. Eu acho
que isto é uma visão elitista, que é aceita pela esquerda porque convém também pensar que é assim, mas não é assim. A direita diz que vai explodir
e a esquerda diz, é vai explodir mesmo. Se reforça mutuamente uma mentira. Porque não vai explodir coisa nenhuma. Não vai explodir o caldeirão
porque o instinto de defesa da massa é muito mais
sério do que se imagina. Muito mais: Não acredito
que se passa por-um aventureirismo de qualquer
ordem de um momento para o outro, mesmo porque todo mundo sabe que além das limitações nacionais há as internacionais, Há uma correlação de
forças no mundo. E, repito, quem quizer fazer política ou pensa em termos de correlação de forças ou
faz poesia, não faz política. Faz idealismo puro, faz
poesia, não há política pior que a que provoca a
extrema direita. Política é análise de correlação de
forças e o povo sente isto. Eu não acredito que haja
alguma explosão quando destampe o caldeirão.
Não existe tal coisa. Isto é imagem da direita aceita
pela esquerda, porque é cômoda para os dois lados, mas não é verdadeira.

NÃO VAMOS
PARTIR DO ZERO
PARA O INFINITO

"Eu não acredito
que haja alguma
explosão quando
destampar
o caldeirão.
Não existe
tal coisa.
Isto é imagem
da direita,
aceita pela
esquerda,
porque
é cômoda
para os dois
lados, mas
não é
verdadeira
10/ CONSTITUINTE

Depois de 13 anos de regime autoritário, uma
eleição para uma Constituinte, mesmo que fosse
uma eleição livre, poderia ocorrer o que aconteceu em 1946, uma Constituinte dominada pelas
classes dominantes, com a eleição de poucos representantes da classe trabalhadora?
Eu acho que isto,é um risco bastante grande, mas
acho que podemos superar este risco. Isto é um dado da realidade e nós não podemos substituir este
dado da realidade. Nós não. vamos partir do zero
para o infinito. A Espanha fez uma eleição há pouco tempo. Foi bastante livre e o povo espanhol é
bastante organizado e discute muito. Os partidos
estão todosãá. O povo votou no centro direita, no
partido do Suarez, um homem do Franco, do regime. Em segundo veio o Partido Socialista, que é o
do centro-esquerda. Pergunto: foi um voto inconsciente ou temos que admitir que neste momento o
povo espanhol não queria dar um passo mais Ionão
por estas razões, entre as quais porque tinha medo
de perder o que ganhou? Porque nós temos de nos
imaginar elitisticamente que nós que sabemos a essência do povo, e não aceitar o povo, em certos
momentos, é uma coisa que pode não ser aquilo
que coincida o que imaginamos que seja o seu interesse real. Por que sempre pensamos arbitrariamente que nós da elite intelectual de alguma maneira, Ou da elite política é que sabemos o que o
povo quer?
Eu acho que aqui no Brasil há uma fortíssimo risco de não acontecer o que aconteceu na Espanha,
onde bem ou mal, a votação se organizou através
de um conjunto de um espectro político que mais
ou menos tem idéia definida. Aqui não existe tal
coisa. Nós estamos há 13 anos sem debate real das
questões políticas, Alguém pode levantar uma
questão socialista no Brasil ? Que tipo de socialismo,
se há 13 anos não se fala nisso? Por isto que digo: se
não é possível passar do zero ao infinito e por isto
eu acho que à Constituinte é um processo em que
é melhor que não se faça uma votação: amanhã,
porque seria uma votação despreparada. Imaginemos que ela venha daqui uns dois anos. Alguém
acredita que dentro de um ou dois anos vai haver
um Congresso que reflita como um espelho as camadas da população, que a maioria vai estar representada neste Congresso? Em que lugar do mundo
isto é assim? Isto é idealismo, não é assim? Agora, a
pergunta real é outra: esta Constituinte livre que
vai ser eleita será ou não superior aos mecanismos
já existentes hoje, onde não há nenhuma capacidade de manifestação popular? Eu acredito que será um
passo adiante: Eu acredito que haverá mais capacidade de que os interesses da maioria estejam lá do
que estão hoje, mas não acredito que seja uma reviravolta completa, porque seria uma ilusão democratista - que eu não tenho.
Como o Senhor vê a participação dos estudantes
na atual vida política e qual o papel que o estudante poderia desempenhar na camapnha a favor de
uma Constituinte?
' No Brasil, como em outros países da América Latina, o papel dos estudantes sempre foi muito importante. E ele é tanto mais importante quanto menor.é a,participação real do povo. Aqui há ilusãode
que, como o povo tem pouca voz e manifesta pou-

co o que quer, o estudante e a intelectualidade
ocupam o espaço vazio e falam por procuração
não delegada. Sempre falam em nome do povo,
com generosidade. Querem se substituir ao povo.
Cada uma imagina, cada ator estudantil imagina o
que o povo realmente quer. E faz uma tremenda
zoeira em torno disso. Isto é muito positivo na situação brasileira, porque simplesmente se não for
assim ninguém sequer coloca este tipo de questão.
Na medida em que nós marchamos para uma sociedade mais democrática substantivamente, mais
de base, a participação estudantil diminui, não a
participação estudantil direta nos assuntos estudantis, mas a delegação não dada, sem procuração
que o estudante exerce em nome do povo. E os estudantes, em vez de funcionarem no vácuo politico em que funcionam hoje, em que de alguma ma-.
neira têm que projetar o conjunto da sociedade e
imaginar como ela é e falar em promoções que não
existem na sua ação real, ele vai começar a se referir àquilo que realmente existe. Vai ter que enfrentar o que o operário quer, o que o trabalhador do
campo quer, o que o trabalhador do escritório
quer, o que a dona de casa quer, o que as minorias
raciais querem. E então eles vão ter que definir sua
política no nível do real e não simplesmente no nivel do imaginário. Isto que estou dizendo, de maneira nenhuma, é para diminuir a importância do
movimento estudantil, mas é preciso tomar cuidado porque ele também pode ser elitista, tambem
pode ter a ilusão de que sabe o que o povo quer,
pode ter um certo voluntarismo de substituir o real
pelo imaginário. E isto é um risco permanente e
pode descolar da correlaçãode forças. Isto não é
culpa dos estudantes, é culpa do regime de excecão em que nós estamos e da inexistência de ação
social por parte de outros grupos. Os estudantes
fazem o melhor que podem para tentar, nessas circunstâncias, colocar as questões que lhes parecem
e que às vezes são pertinentes para o momento.
Acha possível chegar à redemocratização do país
sem passar pela Constituinte? Existe outra alternativa além da Constituinte, uma alternativa duradoura?
2
Existem várias alternativas sempre. A política é
uma coisa muito mais aberta do que se pode imaginar. Houve em outro país, o Peru, que fez uma reforma de base militar, puramente militar. Não é democrático o Peru, isto todo mundo sabe. Mas, alguma participação maior existe, não há dúvida. O
nível de repressão, por exemplo, é muito baixo no
Peru e foram os militares que fizeram a participacão popular. Será duradouro? Não sei.
No México chegou-se a uma Constituinte. Uma
Constituinte, digamos, através de um mecanismo
que foi revolucionário no seu início depois de outras formas. Há várias modalidades. há várias proposições de construção que se dão pela via de uma
revolta militar, de uma revolta popular. O problema é que hoje no Brasil não vejo possibilidade destes mecanismos funcionarem. Mas preciso dizer
muito claramente uma outra questão: também não
pode haver revolução democrática no Brasil se as
Forças Armadas não evoluirem democraticamente,
Vamos imaginar se as Forças Armadas constituem
um bloco separado da nação, que a nação quer
uma coisa e as Forças Armadas querem outra; nós
estamos num impasse muito grave, muito grave.
Não é minha hipótese. Minha hipótese é que de
uma maneira ou de outra a sociedade repercute
nas Forças Armadas . Veja bem: repercutir para
mim não é gue alguns grupos vão se infiltrar nas
Forças Armadas, isto não é um mecanismo correto
de fazer uma transformação social. A maneira correta é que as próprias Forças Armadas ou setores
dela, pelo menos, comecem a se dar conta de que
para o fortalecimento do poder nacional é preciso
cimentar a relação entre o povo e o Estado, Obviamente, este cimento não pode haver entre o povo
e o estado de exceção, que é o Estado que nós temos. É por isso que é preciso reformar este Estado
também, porque este Estado descolou-se do resto
da nação, Isto é um risco, é um risco para- as próprias Forças Armadas. Ora, isso-que estou dizendo
é puro idealismo neste momento. Não é isso que
me parece que existe no momento. Mas eu tenho
alguma expectativa de que nesse processo alguns
setores das Forças Armadas - deixo bem claro que
não estou me referindo à portugalização ou à peruanização das Forças Armadas, não é nada disso;
nós estamos no Brasil, com outro condicionamento
histórico, outro condicionamento da conjuntura
atual - entendam que este regime resultou em corrupção, na exploração da maioria, resultou; é certo, em algum crescimento econômico, não há de
negar.
Sémpré que se falà em mudança vem aquele tez

mor da radicalização de direita, um endurecimento do regime. O sr. acha que essa possibilidade é
concreta?
dae a
Eu acho que é , na medida em que não formos
capazes de organizarmos uma alternativa viável.
Então, se houver um sentimento realizado de que é
tempo de mudar, e se não se perfilar que tipo de
mudança será essa, o temor de que essa mudança
seja caótica fortalecerá a direita.
A CONSTITUINTE
TEM QUE REAVALIAR
A PROPRIEDADE
O sr. concluiu na sua conferência, no simpósio
do MDB, cujo tema era de Luta pela Liberdade, falando de democracia e como seria essa democracia, Na sua forma de Constituinte, como seria essa
Constituinte? Quais as propostas que ela teria?
Uma Constituinte, para ter uma legitimidade
neste momento e não ser meramente formal, tem
de encarar em primeiro e principal lugar o problema social do povo. Que é imediatamente ligado ao
problema econômico. Nós não podemos desconhecer que existe no Brasil um problema de propriedade. Não estou falando de distribuição de
renda, apenas, que é importante, é básico para o
bem estar do povo; mas há o problema de propriedade. A propriedade no Brasil continua extremamente concentrada, a propriedade agrária e a propriedade urbana. E não há sequer uma legislação
adequada para controlar essa acumulação da propriedade. Na Inglaterra há também uma grande
concentração de propriedade urbana, a própria
coroa, a Rainha, tem muita propriedade urbana.
Entretanto, na Inglaterra quando as casas estão vazias, se alguém as ocupar, com a condição de não
destruir a casa, pode ficar vivendo lá enquanto ela
estiver vazia. Tal é a força da idéia de que a proriedade deve ter no uso social. No Brasil nós temos centenas de apartamentos vazios às vezes do
mesmo proprietário, como uma forma de entesouramento e não como uma forma de uso; isso sem
tocar no problema da habitação, não houve nenhuma medida no sentido de controlar isso. Algumas houve. Mas poucas no sentido de controlar o
disparado valor da terra urbana provocado feia especulação. Isso na cidade; por que não falar do
campo, quando nós sabemos que existe problema
de base, que está acontecendo no Brasil, no Norte,
na região Amazônica, apesar das boas intenções
dos militares, que não nego? Eu estive na Amazônia, fiz um pequeno estudo e vi o que acontece.
Apesar de tudo isso há um mecanismo por trás, das
randes empresas, que é o mecanismo da especuação; a nação tem que pagar para que algumas
pessoas enriqueçam e não usem adequadamente a
propriedade que tem. Por que não estabelecer leis
que controlem isso? Uma Constituinte, para ter legitimidade, tem que partir de reformas profundas
nesse sentido. Porque foi isso que faltou a esses regimes de exceção que tinham toda a força e nunca
a usaram para corrigir essas injustiças. E nem usaram para combater de fato as explorações de corrupção, nem usaram para corrigir distorções básicas que minam pela base a possibilidade de convivência do povo brasileiro, Uma Constituinte para
ser legítima tem que enfrentar essas questões, Para
ser legítima tem que enfrentar alguma coisa que o
senador Montoro disse e que eu venho dizendo há
muito tempo e muitos outros também vêm dizendo: a disparidade entre o menor salário e o maior
salário é, em qualquer empresa brasileira, no mínimo de 1 para 100. Não existe limite. Num país industrializado como o nosso não pode existir uma .
disparidade de salário que vai de 1 para 100. Isso
não é admissível no mundo contemporâneo, que é
um mundo que já sabe, que tem informação, que
as pessoas que são exploradas, e que os outros que
não são trabalhadores, mas não estão interessados
em exploração também sabem que isso ocorre.
Isso não pode continuar, tem que haver uma alteração bastante profunda e essa alteração vai pegar
mire nós, nós que estamos na classe média, classe
média alta, %ue também vai pagar um preço por isso. E vai ser duro. Uma Constituinte para ser efetiva
tem que enfrentar esse problema, e ela não pode
enfrentar esse problema se os militares ainda não
estão convencidos que esses problemas são de,
base para o desenvolvimento do Brasil, para a continuidade nacional.
(1) A distensão espanhola também é citada nos
depoimentos de Pedro Simon, Edgar da MataMachado, Francisco Weffort e José A. Moisés (Nota
do editor).
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Três razões para

uma Constituinte
Octavio Ianni (*)

fenômeno provavelmente mais notável
do cenário político brasileiro de hoje é a
" nova e ampla politização do povo. Operários, setores das classes médias, empresários, intelectuais, estudantes, homens e mulheres, na cidade
e no campo, começaram a dizer o (iue pensam, dizer que não estão
acordo com a forma pela qual
o governo está decidindo sobre questões básicas
da vida nacional. Tanto é o desconforto, que já parece haver uma frente democrática, de grandes
-proporções, surgida espontaneamente, em diferentes partes do país. O modo pelo qual o país tem
sido governado provocou uma espécie de união
espontânea, tácita ou ostensiva, de amplos contingentes da população brasileira. Inclusive setores
urgueses, ou das "classes produtoras", começaram a percorrer o caminho de volta, repensar na
democracia, zensar na redemocratização.
Ocorre quê no Brasil de hoje, há uma crise de
hegemonia. Os desenvolvimentos da inflação, e
mais alguns outros problemas econômicos, foram
suficientes para abrir as controvérsias e os antagonismos entre os governantes e os grupos hegemônicos que o apoiavam. E o povo está perdendo o
medo; abandonou o fatalismo e a resignação. A
concentração da renda e o ?auperismo são lições
que amplos setores dos assalariados urbanos e rurais não precisam aprender nos escritos; são lições
do seu cotidiano.
!
Paradoxamente, a política do governo acelerou a
preparação do povo para a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. E é essa Constituinte que poderá estabelecer as bases políticas de
uma etapa nova no desenvolvimento político do
país. Ela pode ser a base inicial de uma democracia
aberta a todas as classes sociais, e frações de classes,
hegemônicas e subalternas, na cidade e no campo.
Uána democracia na qual ressurja o tempa dos partidos.

pertencem à mesma classe operária nacional, que
se desenvolveu e amadureceu ao longo das últimas
décadas. Simultaneamente, acentuou-se a urbanização, com expansão dos setores secundário e terciário da economia. Em 1940, a população rural alcançava cerca de 70 por cento dª(iotal do país; em
1970 ela estava na faixa dos 43 por cento. Ao mesmo tempo, entre 1940 e 1970, em termos de índices, a população operária na indústria de transformação passou de 100 para 353; e os operários de
construção civil passaram de 10 para 674 (1). Em suma, transformou-se bastante a estrutura da sociedade. A sociedade brasileira de 1976 não é mais a

DA VERDADEIRA
DEMOCRACIA
Terceiro, ao investir-se de poder para governar
por meio de atos institucionais, atos complementares, decretos e portarias, os governos resultantes da
deposição do presidente. Goulart iniciaram e desenvolveram um novo ciclo de contradições no
país. (a) Colocaram o Estado por sobre a sociedade
civil, conferindo-se um poder político praticâmente absoluto sobre os cidadãos, os grupos e as classes sociais, na cidade e no campo. (b) Por implicação, ou deliberadamente, tomaram a sociedade civil como incapaz de autogóvernar-se, porque sujeita à corrupção e à subversão, porque sujeita aos
"populistas", "demagogos", "carismáticos" e "extremistas". (c) Criaram as condições políticas do
prorressivo divórcio entre o Estado e a sociedade
civil; desde o começo, o poder estatal foi posto
como se pairasse acima das gentes. A crescente hipertrofia do Poder Executivo, pouco a pouco alienou vários grupos ou frações das classes que haviam colaborado na deposição do presidente Goulart. E acentuou-se ainda mais a distância entre o
Estado e as diversas categorias sociais que não haviam apoiado a deposição desse presidente. A partir de 1975, alguns setores da burguesia - talvez da
burguesia nacional - parece que começaram a rebuscar a sua identidadP , tateando outra vez entre a
ficção e a realidade da sua existência econômica e
política.

PERSONAGENS
DA CRISE

Energia, que caracteriza o cenário político brasileiro
e hoje.
Primeiro, houve amplas e profundas transformações na sociedade brasileira, desde 1946, quando
se reuniu a última Assembléia Nacional Constituinte. Desde essa época, desenvolveu-se a economia,
como um todo, e a industrialização, em especial. O
capital industrial ganhou preeminência sobre o conjunto da economia e tem Frovoeado mudanças no-

táveis inclusive na agricultura, Formaram-se grandes empresas industriais e agrícolas. Em poucas palavras, desenvolveu-se am
nte a acumulação
Cap
7 "que explica tanto a concentração da
renda c
O pauperismo. Juntamente com a expansão ecônômica, desenvolveram-se as classes sociais, na cidade e no campo. Houve uma espécie de
reunificação das burguesias urbana e rural, nacional e estrangeira. Também os proletariados urbano
e rural desenvolveram-se e reunificaram-se, como
contingentes do proletariado brasileiro. O bóiafria do Estado de São Paulo e o peão da Amazonia

grupos e classes sociais subalternos tornaram-se inefesos, em fase do poder econômico e político do
capital monopolista. E essa é a segunda razão pela
qual o país precisa de uma Constituinte.

_ PRIMEIRA ETAPA

os NOvVvOs

A meu ver, são principalmente três as razões pelas quais o país precisa de uma .Constituinte. Essas
razões envolvem problemas sociais, políticos e
econômicos. A rigor, são razões estruturais, e não
apenas de circunstâncias, que tornam a Constituinte a melhor solução para a crise de poder, de hege-

privada nacional e também do setor produtivo estatal. Mas foi o grande capital monopolista, baseado nas multinacionais, que mais floresceu; e mais floresceu com o apoio econômico e
político do poder estatal, ao longo dos anos 196477. Daí as distorções econômicas e políticas de que
padece o poder estatal no país, divorciando-se, em
escala ascendente, o Estado da sociedade civil. Os

(*) Octavio lanni éprofessor da Pontifícia Universidade de São Paulo
e membro do Centro Brasileiro de Análise e
- Cebrap.
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e Planejamento no Brasil"

'de 1946. E essa é a primeira razão pela qual o país
precisa de uma Constituinte.
Segundo, nessas décadas cresceu muito o poderio econômico e político da burguesia detentora
do capital monopolista. O capitalismo monopolista, que já vinha determinando as tendências da
economia brasileira em décadas anteriores, ganhou grande força e expansão desde o governo do

gresideme Kubitschek (1956-60). Internalizou-se astante na economia política nacional. O Programa de Metas, realizado por esse governo, e o Programa de Aião Econômica Governamental (PAEG),
adotado
pelo governo do Mal. Castello Branco,
em 1964-87, deram grande impulso ao capital mo-

nopolista baseado na empresa privada estrangeira.
t verdade que houve crescimento da empresa

”Paradoxalmelme,
a política
!
do governo acelerou a
preparação do
São essas as três razões que, a meu ver, tornam
povo para a
necessária a convocação de uma Assembléia Naconvocação de uma
cional Constituinte. É claro que essas razões se relacionam. Elas fazem parte do mesmo contexto hisConstituinte,
tórico, no gual se produziu e acentuou a distância
E
é essa Constituinte que
da sociedade. Esse é o contexto no qual se produz
poderá estabelecer
_"
e desenvolve a crise de poder, de hegemonia, na
as bases
qual se acha o país. Essas razões sociais, políticas e
econômicas tornam necessária e urgente a convo- 2 políticas de
cação de uma Constituinte. A Constituinte é a meuma etapa nova
lhor forma de começar a rearticular a sociedade
no desenvolvimento
com o Estado, o cidadão com o poder estatal, a nação consigo mesma. E essa será apenas uma etapa político
a primeira - no processo de formação da verdadeido país. Ela pode ser a
ra democracia pela qual aspira e luta a maior parte
base inicial de uma
da sociedade brasileira.
democracia aberta a todas
as classes sociais, e
frações de classes,
(1) Braz Joséde Araújo, "Mudanças na Estrutura
Social Brasileira", publicado por J.A. Guilhon Albu- hegemônicas
e subalternas,
querque, Classes Médias e Política no Brasil, Paz e
Terra, Rio, 1977, pp. 83-114.
na cidade e no campo"

m jeito de sair da crise
Terezinha Zerbini (*)
convocação da Assembléia Nacional Constituinte é da maior oportunidade e adequação. Todas as vezes que a nação entra
em crise institucional ela é a forma adequada de
solução.
A Constituição de 1824 e a de 1946 por muitos
anos permitiram um ambiente de satisfatório respeito aos direitos humanos fundamentais dos 70vernados. A Constituição de 1967 foi substituída
pela de 1969 e já está sendo emendada, provando
assim que não é o instrumento hábil para regular a
vida da Nação.
Quando a ordem dos Advogados do Brasil levantou a necessidade da Constituinte, ela o fez até por
dever profissional, pois hoje nós vivemos num caos
jurídico. A tese da Constituinte é justa e oportuna.
O pressuposto desta convocação terá que ser
precedido de uma Anistia Ampla é Geral a todos
que foram atingidos pelos atos de exceção. Terá
ãue ter ampla liberdade de Imprensa. Liberdade
e organização e mobilização popular e discussão
dos problemas que ângustiam as classes que compôem a sociedade dvi?

Todos os setores teriam que ser convocados para
esta Constituinte, nos Campos e nàs Cidades, nas
WW o à Rv

fábricas e nas associações de protissionais liberais,
nas igrejas, associações de bairros, nos povoados
longínquos deste imenso país. A Constituição é a
lei maior, é ela que rege a vida da Nação, portanto,
aos brasileiros cabe a participação de sua elaboração e constituição.
Contando com todas as camadas da população,
com todos os interessados por terem partes legitimas, cada classe reinvidicaria seus interesses e sendo a mobilização livre, cada qual deveria se empenhar para que esta Carta seja a mais perfeita e adequada possível.
A Assembléia Constituinte deverá dar vez e voz
aos trabalhadores do campo, pois, pelo Censo, são
50% da população do país e pela ONU quase 65%.
Se faz necessária uma reforma agrária, que criaria o grande Mercado Interno Nacional e incorporaria uma grande parcela da população brasileira
que hoje está à marããm do proçesso político, cultural e econômico

país.

(*) Terezinha Zerbini é advogada e dirigente do Movimento Feminiino pela
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' "'Se faz necessária uma
reforma agrária,
que criaria
o grande mercado interno
nacional e
incorporaria uma
grande parcela
da população
brasileira que hoje está à
margem do processo
político, cultural
e econômico do país"
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A nova conjuntura internacional

-

ajuda a democracia
Entrevista com Mário Schemberg (*)
Qual a sua opinião sobre a tese da convocação
de uma Assembléia Nacional Constituinte?
A Assembléia Nacional Constituinte está se tornando um ponto de focalização das atenções gerais. Tem sido proposta por muitos setores diferentes. Parece ser uma proposta inevitável para resolver o problema da institucionalização democrática
do Brasil. O Brasil tem, neste momento, de se
adaptar a uma nova conjuntura internacional,
como aconteceu em 1945. Natluela época, também
surgiu a idéia de uma Assembléia Nacional Constituinte, que, depois, foi convocada e deu a Constituição de 1946. O Brasil, após a Constituição de 46,
tem sido uma série
onstituições, na verdade outorgadas, e que não traduzem o anseio geral da população, não tendo a legitimação de um processo
democrático. De modo que a convocação de uma
Constituinte é realmente indispensável para o enquadramento do Brasil dentro da nova conjuntura
que surgiu nos últimos anos, em todo o mundo. O
Brasil está ficando isolado politicamente do mundo
ocidental, e mesmo dentro da própia América Latina.
De que maneiras esta nova situação internacional condiciona o processo político brasileiro?
Esta nova realidade internacional se configurou
nos últimos anos, depois do fim da guerra do Vietnã, com a mudança da política internacional dos
Estados Unidos, assim como em virtude da mudanca da situação econômica internacional. Nos últimos anos, houve o fim daquele período de grande
expansão econômica, que caracterizou O após
guerra, tendo começado um novo período de recessão econômica, de inflação, etc. Um dos aspectos importantes dessa nova conjuntura econômica
foi o aumento contínuo dos preços do petróleo,
que atingiu %çavefneme O Brasil. Acho que a reconstitucionalização tem um aspecto, em primeiro
lugar, político, mas, em segundo lugar, também
econômico e social, porque o regime autoritário
que existe no Brasil procurou se justificar por motivos de ordem econômica, com seu modelo de desenvolvimento econômico acelerado. Diante da
necessidade de uma profunda revisão de todos esses conceitos econômicos e sociais, verifica-se que
realmente há necessidade não só de reformular o
problema, mas de consultar todas as camadas da
população brasileira;, que estão profundamente
decepcionadas com esse modelo econômico. Essa
consulta ampla da população brasileira sobre o desenvolvimento econômico só poderá ser feita através de uma democratização das instituições, que
permita realmente dar lugar a um debate nacional
profundo. Naturalmente, a situação é de suma gravidade, porque a partir de 1964, o Brasil adotou
uma política econômica baseada em certos pressupostos, realizados nesse período de pôs guerra,
como os da abundância (ª capitais estrangeiros e
do papél das multinacionais, agora desfeitos. O
mms-,ele de desenvolvimento econômico brasileiro
está encontrando as maiores dificuldades, devendo
ser profundamente modificado. necessário que haja um debate muito profundo e muito amplo,
sem qualquer restrição, como censura, e dando todas as oportunidades a todas as camadas da população brasileira e a todas as classes sociais de se pronunciarem efetivamente, de darem contribuição
efetiva para uma nova política de desenvolvimento
rada pela legislação fascista da Itália de Mussolini,
uma das causas básicas da franqueza da demoicracia brasileira. Mesmo nos períodos de certas liberdades democráticas no Brasil, a participasção real
da maior parte da população foi sempre muito pe-,
quena, e continua sendo. Mas eu acredito que, se
houver liberdade sindical ampla, o movimento
sindical brasileiro poderá se reestruturar e tornarse bastante vigoroso em pouco tempo.

que está se iniciando um debate sobre a sucessão
presidencial, que provavelmente terá uma forte interferência na evolução de todo esse problema.
O senhor acha que, na situação atual, é viável
essa luta pela Constituinte, ou ela é um objetivo
ainda muito distante?
Acho que está começando a se tornar viável essa
luta. A luta pela Constituinte já começou, na realidade: A luta pela Constituinte não é uma batalha,
uma guerra civil, mas uma campanha cívica. Com
todos os pronunciamentos favoráveis que têm havido partindo de numerosos setores, de fato, já começou a campanha pela Constituinte,
Em sua opinião, que classes, setores ou grupos
sociais poderiam participar da Constituinte:
, Todos. Seria importante que todas as classes parnciFassem. Isso porque essa Constituinte estaria, na
realidade, ligada a uma mudança de todo o modelo de desenvolvimento brasileiro, modelo esse que
foi feito com intervenção apenas de algumas classes, mas que foi elaborado, pretisamente, por um
grupo de tecnocratas. De fato, esse modelo se
mostrou inoperante. Seu aparente sucesso, durante o período de uns cinco anos até 1973, não foi devido realmente à viabilidade do modelo, mas a
uma conjuntura internacional excepcionalmente
favorável.
foi pensado por muitos que o sucesso da atual
política econômica, durante cinco anos, teria sido
consequência do modelo atual. Provavelmente,
qualquer que fosse o modelo adotado naquele
momento a situação seria a mesma, porque foi
consequência de uma conjuntura internacional excepcionalmente favorável. Quando se alterou a situação internacional, o modelo começou a fracassar. Uma estrutura social é testada quando encontra dificuldades; quando essas não existem, qualquer estrutura social funciona. Precisa haver um
período de dificuldades para ser testada. A história
mostrou que não funcionava, pois ela estava toda
baseada em pressupostos superficiais e transitórios.
A conjuntura anterior dependia dos preços do petróleo abundante e barato, e, também, da euforia:
internacional e da abundância de capitais de investimento, coisas que deixaram de existir.

o êxito
DEPENDE DA
PARTICIPAÇÃO DE TODOS
Então, o senhor acredita que uma Constituinte
possa enfrentar todos os problemas estruturais da
sociedade brasileira?
Terá que enfrentar, não se pode fugir dessa realidade. O Brasil está enfrentando problemas muito
profundos e precisa fixar rapidamente um itinerário futuro. Temos que enfrentar esses problemas, e
só o faremos na medida do conhecimento da realidade social brasileira em toda a sua gravidade.
Quanto maior for a participação de todas as camadas da população brasileira, quanto mais todos puderem se fazer ouvir, haverá melhores condições
de êxito.

Existem problemas que há muito vêm reclamando uma solução, como os da reforma agrária e da
criação de um amplo mercado interno de uma industrialização independente do predomínio do capital estrangeiro, da criação de uma tecnologia na- '
cional, etc. O senhor crê que a Constituinte poderá
dar resposta a isso, que nos marcos da Constituinte
esses problemas poderão ser resolvidos?
Eu não diria que a Constituinte poderá resolver
Quais seriam, nesse sentido, as características de
todos esses problemas, porque isso requererá todo
uma Assembléia Nacional Constituinte? Alguns seum período histórico. O que a Constituinte poderá
tores democráticos já se pronunciaram em relação
fazer será criar condições que permitam a solução
às características dessa assembléia. exigindo aue
ana,.
desses problemas. Não propriamente resolvê-los,
ela seja livremente eleita, democrática e
mas encaminhar a sua solução. E, para isso, exataB
O que o senhor pensa disso?
mente, é preciso que haja um amplo debate, que
Bem, acho que não pode haver dúvidas, Uma
sejam ouvidos todos os setores da sociedade. DisAssembléia Constituinte, por sua própria natureza,
so, naturalmente, dependerá a elaboração de
deve ser livremente eleita e soberana, para ter auuma Constituição adaptada ao atual período histó"O Brasil adotou
toridade para dar a autêntica e legitima carta magrico. Também é necessário levar em conta que,
uma política
na do país.
A
nesses últimos 30 anos, desde que <a Constituição
econômica
de 46 foi promulgada, houve uma, , alteNesse sentido, quais seriam as condições prévias
baseada em
ração profunda da própria estrutura demográfica
para a convocação dessa Assembléia?
do Brasil, principalmente a concentração de grancertos pressupostos,
Uma condição prévia seria a reconciliação naciode parte da população nas cidades, e uma série de
nal, a exemplo do que está acontecendo na Espacomo os da
outras transformações muito importantes. Eu creio
houve uma profunda cisão dentro do
onde
nha,
abundância
que exatamente isso pode criar Condições mais efipaís, em virtude da guerra civil. Cisão sem dúvida
cientês para o funcionamento da democracia braside capitais
muito mais profunda do que a que ocorreu no Braleira, do que no passado. Exatamente, o próprio
sil, pois aqui não houve nem sequer ameaça de
estrangeiros
fato dé a maior parte da população já estar concenguerra civil, Uma pacificação. análoga tem que
e do papel
trada nas cidades, permite uma participação maior
acontecer no Brasil, onde muito menos motivos
das massas na vida política do que quando a maior
das multinacionais
houve para uma situação como a atual. Uma forma
parte estava espalhada no campo. Realmente seria
natural para essa reconciliação seria uma anistia
agora desfeitos...
muito difícil num país Como O Brasil de ontem,
ampla, com a liberdade de organização de todas as
Quando se
com a maior parte da população no campo, analfatendências políticas, para poderem participar do
alterou
beta, etc, poder haver uma democracia satisfatória.
debate nacional da Assembléia Constituinte.
Poderia apenas haver certas formas liberais, como
a situação
houve em certos períodos, mas, realmente, as conO senhor acha que séria possível que isso se desinternacional,
dições sociais não permitiam maior avanço. Mas
se de cima para baixo, ou seja, que o regime atual
o modelo
agora há realmente condições econômicas e popu2
concedesse essas medidas?
lacionais, que permitem a concretização de uma
começou a
Bem, é uma das possibilidades. Seria a possibili,
república mais satisfatória do quehouve no passadade
maisclara
do.
momento
que
a
iniciativa
partis-.
.
cu ,
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é
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se da própriogoverno. Naturalmente, isso é muito,
* .Algunssetores da oposição se colocamcontra à
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difícil de precisar, ainda mais nesse momento em

(*) Mário Schemberg é um dos mais renomados físicos brasileiros.

fªlªvam na Universidade de São Paulo e trabalhou em universidade
estrangeiras,
tese da convocação da Assembléia Constituinte,
alegando que atualmente os setores populares se
encontram muito desorganizados, e que, porisso,
qualquer Constituinte viria somente reforçar os inreresses dos setores dominantes de tendência liberal, levando os setores populares a reboque de
uma proposta que, segundo dizem, não seria sua,
O que o senhor pensa a respeito dessa concepção?
Eu não concordo com essa concepção. Eu acho
que há uma certa verdade quando dizem
que os setores populares estão desorganizados. Porêm, não é uma coisa tão dificil que, havendo plena liberdade, possa ocorrer uma reestruturação
olítica suficiente dos setores populares; não digo
já definitiva, mas pelo menos o começo de uma
reestruturação das forças políticas ligadas ao povo, de maneira que se possa fazer ouvir e sentir na
vida nacional a vontade das camadas "mais amplas
da população brasileira. Claro que é importante
que a convocação da Constituinte seja feita de uma
maneira ampla, permitindo que todas as camadas
da populaãao, que todas as correntes políticas,

possam realmente se manifestar.
A pregação da Constituinte tem ficado, muitas
vezes, abstrata, como uma solução puramente juridica, Não seria importante abordar a questão levando em conta os problemas mais profundos de
ordem
ica e social, que, de certa forma,
condicionam essa tese atualmente?
!
Bem, o problema da Constituinte já está em dis- cussão e já têm surgido muitas opiniões valiosás
devários setores. Alguns cientistas sociais têm tam-.
bém analisado esses assuntos. Realmente, um dos
pontos fundamentais é a ampla participação dos
trabalhadores na vida política brasileira. De fato,
não tiveram, no passado, o papel que devertam ter.
Uma das anomalias da evolução política brasileira
toi a fraqueza muito grande do movimento sindical. Ela tem sido apontada freguentemente. Como
se sabe, o movimento sindical brasileiro, a partir de
1930, foi sempre controlado pelo governo. Isso explica a sua fraqueza, mesmo comparado com os
movimentos sindicais de outros países latinoamericanos. A tradição sindical brasileira foi sempre influenciada pelo Estado Novo: 'A legislação
trabalhista que começou depois de 1930 foi inspi© fada pela legislação franqueza da democrácia brasileira, Mesmo nos períodos de certas liberdades
democrática no Brasil, a participação real da maior
parte da população foi sempre.muito pequena, e
continua sendo. Mas eu acredito que, se houver liberdcade sindical ampla, movimeto sindical brasileiro poderá se reestruturarsutornar-se vigoroso
em pouco tempo
O senhor acha correto no momento que os setores oposicionistas concentrem suas forças na luta
pela Assembléia Constituinte, ou essa luta deveria
assumir um caráter mais secundário,
subordinando-se a temas talvez mais relevantes?
Eu acho que a luta pela Constituinte não é o
único problema político existente no país; há muitos outros problemas políticos. Mas, a luta pela
Constituinte não implica no abandono dos demais
problemas. Eu creio gue a luta pela Constituinte
deva ser acompanhada da discussão de todos os
problemas importantes. A própria discussão desses
outros problemas dará melhores condições de rea7% k
continua riapágina ao lado"" "* *

