
Ainiciativa deve ser do governo

a República, a tradição das Assembléias
Constiuintes é sempre a consequência de
uma mudança brusca de regime. O 15 de

novembre de 1889 motivou a primeira Constituinte
que elaborou a Carta de 1891. Ela vigorou, com al-
gumas alterações em 1926, até novo surto revolu-
cionário em 1930. Fechadas a Câmara e o Senado;
deposto o Presidente da República; abolidos dois
dos três poderes constitucionais - o Executivo e o
Legislativo - sobrerestou o Judiciário, despido de
sua intengibilidade, porque o Governo Provisório
reformou a legislação e aposentou Ministros.
Assim vivemos de 1930 a 1933. Só em 1933 seriam

convocadas eleições para outra Assembléia Nacio-
nal Constituinte, que inaugurou seus trabalhos a 15
de novembro de 1933 e elaborou a Constituição
promulgada a 16 de junho de 1934.
Não teve duração a nova Carta, Conta o escritor
aúcho Agysés Vellinho, que se encontrava no Pa-
ácio do Catete, com seu conterrâneo Getúlio Var-
as, quando o Secretário da Presidência, o poeta
onald de Carvalho entrou no gabinete para anun-

ciar a aprovação do último artigo. Vargas não es-
condeu sua desaprovação, dizendo: "Serei o pri-
meiro revisionista".

Dias depois recebendo, em Palácio, a visita dos
Constituintes, ele confidenciou a Levy Carneiro:
-"Estava habituado a escrever em papersem pauta,
Agora, tenho que escrever em papel pautado".
, Ao que replicou Levy Carneiro: - "Vossa Exce-
lência terá que escrever doravante em um papel
quadriculado..." t

Outros. constituintes manifestaram, desde o ini-
cio, o seu desapontamento por uma Constituinte
voltada para o passado onde, apenas, infiltraram-
se, sem influirem no contexto geral, algumas rei-
vindicações do tenentismo e poucas inovações do
Direito Constitucional moderno. Tudo isto e a fra-
cassada intentona comunista de 1935 deram a Var- '
gas, Gois Monteiro, Dutra e a outros chefes milita-
res o pretexto rara o golpe branco de 10 de no-
vembro de 1937 e a outorga da polaca, de autoria
de Francisco Campos.
A experiênciatotalitária; o fechamento das duas

casas do Congresso; a extinção dos partidos políti-
cos; O Cancelamento da eleição presidencial que
faria o sucessor constitucional de Vargas,
beneficiou-se com a Segunda Guerra Mundial e
nossa participação no conflito. Houve uma trégua
política. Até que se definiu a vitória dos aliados. O
Brasil nãopoderia tomar parte na Conferência da
Paz como um país totalitário. A campanha da re-

(*) Hélio Silva é historiador, autor da série conhecida como Ciclo de
Vargas cujo último volume ado - Porque depuseram Vargas -
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constitucionalização ultrapassava 'os setores da
oposição para ganhar as esferas governamentais.
Vargas assinou os primeiros decretos marcando a
futura eleição constituinte que se realizou a 2 de
dezembro de 1954.
A terceira Constituinte republicana instalou-se a

2 de fevereiro de 1946. A 18 de setembro era pro-
mulgada a Constituição que vigoraria até o novo
período revolucionário, irrompido em 31 de mar-
ço.
Da simples enumeração das Constituintes re-

publicanas evidencia-se que a sua convocação
sempre partiu do governo, constituído ou institui-
do: em 1891, pela mudança da Monarquia em Re-
pública; em 1833, em consequência do movimento
de 1930 e da dissoluçãodo Congresso; em 1946,
para restaurar o regime constitucional, com o siste-
ma representativo abolido pelo golpe de estado de
10 de novembro de 1937.
As modificações feitas na Constituição de 1946

não tiveram a sua elaboração em uma Constituinte
especialmente convocada. É
O momento nacional reclama e comporta a con-

vocação de uma Constituinte?
E esta perguntra deve ser feita. Até o último pri-

meiro de abril, responderia pela negativa. O mo-
mento conturbado que vivemos; a divisão da par-
cela politizada do povo brasileiro em uma minoria,
agrupada em torno do poder e, por isso interessada
precipua e quase exclusivamente na sua manuten-
ção; e uma minoria que reclama a normalização
constitucional,a restauração do Estado de Direito e
o restabelecimento das garantias políticas, ineren-
tes à dignidade da pessoa humana e a preservação
dos direitos humanos, que o Brasil se abrigou, em
tratados internacionais, a respeitar quando assinou
a Declaração dos Direitos Humanos, não configu-
ram o quadro idea! para a convocação -de uma
Constituinte ea elaboração de uma Constituição.
Mas a verdade histórica é que nem em 1891, nem

em 1934, nem em 1946 tinhamos condições ideais
para elaborar uma Constituição que refletisse as as-
pirações e satisfizesse as necessidades do povo bra-
sileiro. i

O PACOTE DE ABRIL |

E SUA QUALIDADE"

ESOTÉRICA

O pacote do último 1o de abril, porém, trouxe
uma inovação qual seja a de eénãprestar ao Al 5 uma
nova qualidade, até então inédita e esotérica. Ou
seja, a de atribuir ao Presidente da República a fun-
cão constituinte.Assim, ele emendou a Constitui-
fiº estabelecendo novas condições para a sua. re-
orma. Isto, a meu ver e estou-na companhia do -

© mais respeitável colegiado de juristas, a OAB, resta-
belece a emergência, acima da Constituição que
suspende inequivocamente.

Foi o líder da maioria, Deputado José Bonifácio
, que justificou da tribuna da Câmara, a 18 de abril o
novo surto revolucionário:

, "Com os recentes acontecimentos que se de-
senvolvemno País, o Presidente da República, de
acordo com o art. 182 da Constituição, assumiu as
atribuições revolucionárias contidas no Ato Institu-
cional no 5, pondo em recesso o Congresso Nacio-
nal e se investindo do Poder Constituinte Originá- '
No. "". É
Como sabemos, o Poder Constituinte Originário

é manifestação revolucionária que dá ao seu titular
capacidade política de criar a norma constitucio- :
nal, alterar a Constituição, sem Iev_ar em conta as
regras relativas a reforma ou revisão que estejam

. na Consituição em vigor.
Assim sendo, o Poder Constituinte Originário,

geralmente representado pela. Revolução, coloca-
se acima da própria Constituição. Já o chamado Po-
der Constituinte derivado ou de revisão é o que se *
submete à Constituição: É o processo normal de
sua modificação. $
O tipo do Poder Constituinte Originário exerci-

do pelo Presidente Ernesto Geisél nestes últimos

. me afigura a solução que pode normalizar a vida

Hélio Silva (*)

'dias tem exemplo em vários momentos da nossa
História. Assim foi em 1824, em 1937, em 1967 de
certa maneira, e, 1969 e agora, como afirmamos.

£ o chamado Poder Constituinte Originário que,
embora revolucionário, segundo a maneira de se
concretizar, pode gerar, como acaba de acontecer,
normas constitucionais democráticas.
De acordo com a manifestação do Poder Consti-

tuinte Originário, exercido pelo Chefe da Revolu-
cão, a atual Constituição [frasileira sofreu as se-
guintes alterações: ©

a) modificação na estrutura do Póder Judiciário;
b) alteração do processo de escolha dos Gover-

nadores, que serão eleitos pelo pleito indireto;
c) introdução da técnica da eleição indireta no

pleito para o Senado, notocante a 1/3 dos Senado-
res;

(Í) redução do quorum de membros do Congres-
so Nacional gare a revisão constitucional;

e) ampliação do prazo do mandato presidencial
para 6 anos, e coincidência da data dos pleitos elei-
torais." s
Revolução e Constituição sãoduas coisas distin-

tas mais do que duas definições a que se aplicaria
o provérbio francês "hurlent de se trouver en-
semble". Porque revolução é um processo dinâmi-
co, acima das leis e, consequentemente da norma-

: lidade constitucional. Havia, em 31 de março de 64,
"uma normalidade, uma Constituição, embora a
vida política da nação estivesse convulsionada. A
declaração da vacância da Presidência da Repúbli-
ca, quando o seu ocupante, João Goulart, ainda se

© achava no País, foi um ato revolucionário; a suble-
vação das Forças Armadas e a desobediência aos
seus chefes hierárquicos, Ministro da Guerra e Pre-
sidente da República foi um ato revolucionário;
a constituição de um Governo Militar, sob a chefia
do General Costa e Silva, embora se conservasse a
?arencía da legalidade com a investidura do Presi-
ente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzili,

foi um ato revolucionário. Daí seguiu-se todo um
processo revolucionário, embora guardando a apa-
rência de constitucionalidade, com o Congresso
aberto, mas Obrigado a aceitar todas as pressões do
grupo militar que determinou as modificações ne-
cessárias à pose do 1o Presidente Militar, com o Ge-
neral Humberto Castelo Branco. Inclusive, as
emendas à Constituição que tornaram possíveis:
rimeiro a eleição do: Chefedo Estado Maior do
xército, enelegivel pelo texto constitucional que

© foi emendado; seãundo, tornando nominal a vota-
ção, que o texto
secreto.

Tivemos, de 64 até agora, a intermitência da vi-
gência de uma Constituição que é suspensa sem-
pre 'que o governo militar julga indispensável uma
medida que não poderia ser executada em plena

egal vigente determinava fosse

. vigência constitucional. Os atos adicionais são in-
terrupções da vigência constitucional.

Esta situação anômala, mas real, só poderá ser
normalizada através da convocação de uma As-
sembléia Nacional Constituinte. Até mesmo para
dar aprovação aos atos revolucionários que pode-
rão num futuro, mais ou menos próximo, serem
julgados pela Justiça, finalmente restaurada.

Eis porque a convocação de uma Constituinte se

política e constitucional no Brasil. *

O clamor público pode tornar urgente a convo-
cação de uma Constituinte, mas só o governo tem
feito essa convocação quando compreende a juste-
za desse reclamo. ! .

Em 1945, . Vargas teve a sabedoria política de pre-
ceder a convocação da Constituinte com a decreta-
ção de uma anistia. Não fora assim em 1934. Por is-
so, o 1o discurso da Constituinte de então foi o pe-
dido «de anistia, formulado pelo Deputado Henri-
que de Toledo Dodsworth. _. '

Agora, mais do que nunca, precisamôs de uma
anistia ampla para a pacificação da família brasilei-
1a... a Re odes dm

Esta a anistia que reclamo para os vencidos de
1964. Para os vencedores de 1964. Anistia para os
que estão presos.Anistia para os que prendem.
Anistia para o governo;: *

 

continuação M. Schemberg

lização da Constituinte, e fará com que a Consti-
tuinte possa ter mais-elementos para uma análise
mais clara dos problemas brasileiros e posssa ela-
borar uma carta mais adequada para 6 momento
histórico. O problema mais fundamental, hoje, é o
da existência de liberdade democrática, para que
se possa fazer um debate mais aprofundado de to-
do os problemas nacionais, com a participação de
todos os da população, exatamente para determi-
nar o melhor caminho do desenvolvimentobrasi-
leiro. Nãose poderá chegar a uma escolha acertada
do modelo de desenvolvimento brasileiro se não
houver um ampla liberdade democrática para se-
rem discutidos todos os assuntos, Desde logo, a
abolição de todos os tipos de censura de impresa,
do rádio; da televisão,dos livros e filmes etc, Se
indispensável para permitir um debare real, com a
participação mais ampla possível. Eu acredito que o
debate irá se expandir. Erealmeme um momento
muito importante. O problema do desenvolvimen-
to econômico, social, político e cultural está sendo
discutido em todos os países. Nos países que já
dispõe de amplas liberdades déêmocráticas, as pers-
pectivas estão sendo melhor definidas. E claro que
essa ;discussão não pode ser feita sem haver todas

' blemas

as liberdades dérúócráticas. porque são problemas
complexos e difíceis. Talvez seja até o fim de todo -
um ciclo de civilização. A humanidade está amea-
canda. de não ter energia suficiente para atender às
suas necessidades. Essa é uma ameaça terrivel-
mente real, não é uma coisa hipotética, pois a re-
serva de petróleo está se esgotando, sendo <oisa
muito duvidosa se a energia atômica poderánum -
futuro próximo, substituir os combustíveis fósseis. "..
Isso vem afetando toda a nossa civilização, neste:
momento *
Ninguém pode pretender ser o dono da verda-. '

de; ela vai surgindo aos poucos-:porque são pro-
muito complexos que estão surgindo.

Tanto nos países subdesenvolvidos, como nos pai-
ses desenvolvidos, os problemas são seríssimos. É a
perspectiva de toda a civilizaãão industrial, que
está em jogo. Não é cerceando o debate, não é
com meia dúzia de tecnocratas elaborando mode-
los e planos econômicos desligados da realidade,
que poderemos encontrar um caminho para o
futuro. O Brasil é um país que tem naturalmente
possibilidades enormes, mas é preciso entender
qual. é o mundo em que nós estamos vivendo,
quais são os problemas atuais e não ficar com mira-
gens de um munido que não existe mais.

Agora, é outra coisa que está se delineando. A

integração dentro do nascente panotama mun-
dial precisa ser feita, sob pena de o Brasil ficar to-
talmenteà margem da História. Talvez selja este.o
maior desafio que a civilização ocidental já teve
desde que surgiu.

O senhor crê que o caminho que leva a um pro-
gresso substantivo da sociedade brasileira tem que
passar, necessariamente, por essa Constituinte, ou
opróprio desenvolvimento histórico poderia fazer
com .queê a Constituinte fosse contornada, que o
processo brasileiro fassasse a margem dela,
Não, não acho não. Creio que a Constituinte é

uma coisa importante Não é que a Constituinte vá
«resolver todos os problemas, mas contribuirá para
cridar uma outra mentalidade, adaptada à com-
reensão dos problemas e ao seu enfrentamento.

. Esses problemas brasileiros não podem ser resolvi-
dos por meiadúzia de tecnocratas desprovidos to-
talmente de senso da História, que não vêm nem
sabem auscultar os sentimentos do povo: Todos os
setores sociais do Brasil hoje já estão convencidos
de que a orientação que vem sendo dadas aos
problemas brasiteiros não está dentro da realidade.
Isso também vai sendo rapidamente compreendi-
do até hos círculos financeiros mais conservadores
em todo mundo.
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"'O clamor público
tornar urgente

a convocação uma
Constituinte,

mas só o governo
tem feito

esta convocação quando
compreende

a justeza desse reclamo"
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"AAssembléia
Constituinte

teria que debater.

como a entrada
de capitais estrangeiros,

a exploraçãodas riquezas
! nacionais

por conglomerados
i econômicos, ainda
que com a participação

" de grupos nacionais,

como é o caso
© da exploração de petróleo

, com os contratos de risco;
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Entrevista com Pedro Simon (*)

O sr. fala em alcançar a normalidade do estado
de direito. Como essa normali ia ser
cançada? A

Se o governo nos tirou a cutto prazo a possibili-
dade de chegarmos ao governo no ano que vem, o .
governo no entanto deu ao MDB uma bandeira
muito mais importante, muito mais séria, de muito
mais conteúdo e sign é o MDB simbolizar
a busca da normalização e a busca do estado de di-
reito, a busca da alteração do atual status-quo que
a nação brasileira deseja porque o esgotamento
chegou na fase em que os brasileiros todos - e
acredito que inclusive muitos daqueles que votam
na Arena e muitos daqueles que integram o gover-
no - reconhecem que nós não podemos continuar
vivendo naexpectativa de futuro incerto que nin-
guém sabe e que ninguém saberá qual será. Então
á hoje um conhecimento geral do processo em
que nós estamos vivendo, que não corresponde à
expectativa da nação e me parece que a fórmula
ideal para sairmos do impasse que nós estamos vi-
vendo seria a convocação da Assembléia Nacional

estadual e
Grande do Sul

(*) Pedro Simon é
gional do MDB no R
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- O eXemplo quevem da Espanha .
Constituinte e que o próprio governo, inclusive,poderia tomar essa iniciativa, ao invés de ser força-do, de ser levado pelos acontecimentos, pelas an-gústias, pelas manifestações que aos poucos have-rão de se formar exigindo que o governo tome essainiciativa. Como confessou há poucos dias numarevista o senador Amaral Peixoto, ele tinha dadoesse conselho ao presidente Getúlio Vargas, dizen-do ao dr. Getúlio, em 1944, que ele devia se anteci-par. ao que iria acontecer convocando a As-sembléia Constituinte.Então me parece que a grande saída seria o go-- verno se conscientizar e evitar o que pudesse demais grave, de mais sério no futuro, e se anteciparnum grande gesto de grandeza determinando aconvocação geral de uma Assembléia NacionalConstituinte.E, na sua opinião, quais seriam os pressupostospara a convocação da Assembléia Constituinte?A normal, a ideal, a clássica, vamos assim dizer,seria aquela de se passar uma borracha e diante detodos, num ambiente de paz e de tranquilidade,sem atos de exceção, onde todos pudessem delaparticipar, se convocasse a Assembléia Constituin-te. Uma Constituinte que fosse feita com uma pré-via pacificação da família brasileira, feita sem ódio,sem rancores, sem revanchismos, sem desejar pres-tar Contas contra A, contra E ou contra C. Me pare- oce queessa seria a fórmula ideal de buscarmos anormalização da vida institucional brasileira.
TRANSFORMAR OCONGRESSO EM CONSTITUINTEÉ EUFEMISMO
E se o governo. transformasse o atual Congressoem Constituinte, nos termos atuàis, mantendo aatual legislação de exceção? 2O ideal é a Constituinte, mas isso não significaque o MDB não possa e não deva estar permanen-temente aberto ao debate para tentar conseguir senão o máximo, pelo menos alguma coisa. Agora,falar em transformaçõesdo atual Congresso emConstituinte é eufemismo pois a Arena pode hojemudar a Constituição e fazer a Constituição comoela bem entende. Dentro das regras atuais, se aArena quiser ela se reúne, forma uma comissão,apresenta uma série de emendas e reforma a Cons-tituição como ela bem entende. Mas isto resolveriapouca coisa. Aliás, não seria necessário porquemesmo que ela quisesse não faria reformas: que afavorecessem quanto estas que o pacote trouxeexatamente para favorecer o partido oficial.
De acordo com o seu raciocínio político, a Cons-tituinte só viria através de um pacto entre as forçaspolíticas nacionais. Em que bases este pacto pode-ria ser acertado? f, Nós do MDB do Rio Grande do Sul tentamosorganizar um grande partido em que os adversá-

rios radicais de outrora se reuniram em torno damesma tese. Sentaram-se em torno da mesa, pes-soas que pensavam de maneira a mais diferentecomo o antigo PTB e o antigo Partido Libertadorque, no entanto, apesar de serem adversários on-tem, encontraram grandezas que reconheciam queacima das divergências de ordem pessoal estavao interesse da nação. Eu acho que o exemplo doRio Grande do Sul poderia realmente mostrar apossibilidade de que nós poderiamos fazer o mes-mo a nível nacionalAs reiteradas declarações da senador FrancoMontoro sobre a saída do regime na Espanha susci-taram um interessante debate sobre assunto,comparando-se a situação da Espanha com a situa-cão brasileira, partindo-se da constatação de quena Espanha houve uma distensão política encami-nhada pelo próprio regimeque aparentementedeu certo, enquanto fracassou uma tentativa dedistensão no Brasil.Eu acho que a Espanha é um modelo que podeservir de exemplo para todos os regimes de exce-cão4graticamente o mundo todo. Espanha veiode anos de sofrimento de uma guerra civil commais de um milhão de mortos. Foi um rei nem umpresidente quem resolveu partir para a normaliza-ção, partindo inclusive com um de radicalis-mo total que era um grupo falangista e topou a pa-rada de buscar a normalização e o povo deu cober-tura é saiu a normalização. Alguns esperavam opior, esperavam agitação, imaginavam que a Espa-. nha dificilmente fugiria de cair numa nova guerracivil. Mas acabaram sendo fraudadas as suas expec-tativas e o povo ordeiramente partiu para a norma-lidade. Eu acho que é um grande exemplo quepode ser imitado. éMas o que eu quero salientar, de um modo fun-| damental e importante é que nós temos de buscaruma fórmula para a normalização da vida brasilei-ra. Eu por exemplo acato a própria Constituinte,acho que o MDB deve buscá-la mais como provavel-mente ela não saia eu acho que o MDB deve buscaratravés de seus grandes líderes, de seus intelectuais,estar preparado para que se até em 1978 o quadro nãomudar, nós termos o nosso próprio plano de açãopará nós podermos apresentar ao país uma opção.Ainda que não poderemos chegar ao governo, maspelo menos ir ao palanques e às praças públicas levan-do um modelo institucional, social e econômico.
O sr. disse que a Constituinte não vai sair. O sr: épessimista? 1Não. Estou apenas dizendo que um partido deveter diversas opções. Se não sair a Constituinte sai aeleição de 15 de novembro de 1978 e o MDB temque ir para essas eleições com seu plano de açãoara ter do Amazonas ao Rio Grande do Sul umaórmula de ação, um mesmo plano, mostrandoquais alterações deveriam haver no modelo econô-mico, onde o modelo deveria ser alterado, Enfim, aanálise e sugestão para a solução dos diversosproblemas nacionais. 

Ademocracia doDepoimento de Elquisson Soares (*)
iante das sombrias perspectivas em que opaís cada vez mais se vê mergulhado, nãonos parece haver outra saída pacífica quenão através da convocação de uma Assembléia Na-cional Constituinte. Dos três elementos clássicosconstitutivos do Estado, parece faltar ao Brasil, nomomento, um deles, por padecer de legitimidade.Os tratadistas justificam a existência de um Estadosoberano, a partir de três vigas basilares: e territó-rio, o povo (a Nação) e um poder político oriundoda escolha desta população. No nosso caso, exis-tem os dois primeiros, pois o poder político carecedé legitimidade, uma vez que nem foi escolhidopelo povo, nem este o tem como representativo desua vontade.Partindo do princípio de que a Nação tem o di-reito de reclamar um caminho que ela própria ve-nha a escolher, em busca de seu futuro, nos pareceque a Constituinte é a forma legítima e correta aser adotáda. Os próprios dirigentes atuais têm afir-mado que desejam construir, daqui até o ano 2000,um Brasil potência. É indispensavel, portanto, quedesse objetivo o povo brasileiro participe e que osmeios e métodos para essa tarefa mereçam a suaaprovação.Uma Assembléia Nacional Constituinte serviriaainda como meio de formação de um perfil políti-co para o país, uma vez que desde a sua indepen-dência, a rigor , nunca se permitiu à Nação umadiscussão ampla de todos os seus problemas, comoé indispensável a um país com mais de 100 milhõesde habitantes. Das seis Constituições elaboradas apartir da Independência, apenas duas nasceram doCongresso de representantes posto que a de 1824 (*) Elquisson Soares é líder do MDB na Assembléia de deputadosda Bahia, onde se destaca como um dos mais combativos parlamen-tares da oposição 

foi imposta pelo arbítrio, a de 1891, foi'promulgada
pacificamente, mas sem a participação do povo, a
de 1967 foi também outorgada pelo Executivo, sem
falar na Emenda Constitucional de 1969, que tirou ©
qualquer resquício de participação dos representan-
tes do povo: A de 1937 foi também produto do
arbítrio do Executivo, inclusive com as forças mili-
tares de então. .
Restam, assim, a de 1934, que por ter sido a mais

povo nas ruas

democrática, durou apenas três anos e a de 1946,
que foi uma decorrência do estado psicológico
que envolveu o mundo com a vitória sobre o nazi-
facismo, mas que ainda assim foi combatida por
muitas figuras políticas que ainda hoje estão em
evidência. Diante deste quadro, e para se alcançar
os objetivos de construção de um Brasil potência,
por que não preparar o povo brasileiro para esse
empreendimento, fazendo-o artífice de sua histó-
ria e de seu destino?
Contudo, uma Assembléia Nacional Constituinte

requer terreno preparado, onde possam germi-
nar as idéias democráticas. O poder político de

. qualquer Nação deve estar imbuído de que o seu
rincipal fundamento ou objetivo é a realização da

Feliciáãde de seus governados. Se assim é, basta-
ria aos governantes brasileiros atuais, para se cove-
cerem da necessidade da Assembléia Constituinte,

» esta interrogação: será que os brasileiros estão se
. sentindo felizes com a atual administração do país?
Claro que a resposta, se feita, será negativa.

E o que seria necessário para a realização dessa
Constituinte? Apenas o desarmamento dos espíri-
tos, a diminuição do fosso cada dia mais crescente
gue separa os governantes dos governados, a partir
os instrumentos de força, criados para a manuten-

ção do poder, tais como, o Al-5, o 477, o "pacote"
de abril, a pena de morte, prisão perpétua, sus-
pensão do habeas-corpus, prisões arbitrárias, tor-
turas, a censura, as cassações de mandatos, a sus-
pensão das prerrogativas do Judiciário, as eleições
indiretas, responsáveis pela incompetência admi-
nistrativa, o cerceamento das liberdades sindicais e
estudantis, a extinção de legítimo direito de greve,
a proibição de partidos políticos representativos
das diversas correntes de pensamento, fatores estes
que têm embotado a consciência nacional.

continua na página ao lado
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Agora, a campanha

. Os autênticos do MDB em campanha pelá Constituinte

No dia 14 de setembro de 1977, uma Convenção
Nacional do MDB especialmente convocada a
vou a defesa da Constituinte como posição oficial
do partido (*). Seis dias depois, teve início a campa-
nha; os textos que publicamos a seguir são referen-
tes à participação do grupo "autêntico" do MDB
neste esforço. O primeiro deles é um artigo do de-
putado João Cilgeno escrito inicialmente para o
jornal Movimento; os outros são trechos de discur-
sos pronunciados na Câmara Federal no início da
campanha oposicionista pela Constituinte.

João Gilberto (MDB-RS)

sumiu uma nova postura no quadro nacio-
nal, quando sua (Ponvenção aprovou a tese

dª Constituinte e um roteiro básico para a Campa-
nha.
Na verdade, o MDB pregava teses parciais, den-

tro de um.contexto de redemocratização. Mas, não
se aventurava à proposição global que a Consti-
tuinte agora encerra,

Pregar a Constituinte significa, em termos muito
claros, dizer gue se faz necessário um novo orde-

mento jurídico e que este deve emanar da von-
tade popular através de uma Assembléia Nacional.
A êonslltuime encerra, pois, no seu bojo a anis-

tia, arevogaçãodos atosexcepcionais, uma saudável
vida política, a igualdade na luta partidária, a ampla
participação das correntes de opinião...
Ao propor a Constituinte, o MDB e as demais

forças que lutam por ela, estão pregando o mais
alto diálogo, aquele feito do consenso e do dissen-
so, numa Assembléia realmente representativa.

' A idéia da Constituinte não poderia era cair num
vazio. Se houvesse apenas uma proposição, sem
pregação organizada, ela se esvaziaria.

O Movimento Democrático Brasileiro as-

(*) Veja na página 37 a nota oficial a respeito.

Afinal, a idéia da Abolição só tomou corpo atra-
vês de uma Campanhapela Abolição.

Considero, daí, que foi muito importante que a
própria Convenção já tenha aprovado um roteiro
mínimo para a Campnha, permitindo aos setores
do MDB imediatamente colocarem-se no trabalho
de pregação.

A Campanha pela Constituinte é um grande mo-
mento da História Brasileira. Dependerá ela do en-
gajamento de mais forças, da capacidade do MDB
e se unir a segmentos extra-partidários, enfim, da

fortaleza e perseverença de um- núcleo grande,
este constituído no MDBe fora dele.

Creio que a preocupação do Governo expressa
em "avisos' de uma gossível nova Lei falcão, espe-
cificamente para a Campanha pela Constituinte é
revelador da importância que esta tomou na Na-
ção. É claro que também expressa que o Governo
continua insensível 'a Nação e que, por isto, não
vislumbra os caminhos para sair do atual impasse.

O mais importante, agora que o Movimento De-
mocrático Brasileiro assumiu a Constituinte, é nos
preocuparmos com a Campanha. Só a tese, solta no
ar, não servirá à História; mas, uma estratégia de
pregação - bem montada e incluíndo participação
ampla - será um fato marcante.

Também é a Campanha, se bem estruturada e de
imediato, que impedirá as manobras para desvir-
tuar a Constituinte: transformação do atual Con-
gresso em Constituinte, redução delaas dimensões
da eleição do ano que vem etc.

Essas manobras muito Provavelmente acontece-
rão como um golpe da "inteligência do Sistema"
em aproveitar o momento psicológico , dividir a
opinião pública e assumir pelo menos uma parte
do clima favorável à Constituinte. Seria uma nova
jogada como a do "diálogo" do Sr. Portella que

O deputado João Gilberto foi um dos principais autores do roteiro
::dumª?“ pela Constituinte a ser desenvolvida pelo MDB em

o o

 

conseguiu diminuir a intensidade do debate suces-

sório pela imprensa, atrair alguns setores que esta-

vampedindo a democratização, mas, que fracassou

no terceiro ponto que era barrar ou esvaziar aÇons-

tiuinte. Para este item os pensadores do Governo

terão de programar um novo lance,

Daí, ser fundamental que a Campanha pela

Constituinte torne-se um fato concreto e ganhe

proporções corretas.

 

Lindovino Fanton (MDB-RS)

Depois de 1964, suportou a Nação o peso

de Atos Institucionais. A seguir, em 1967,

2 uma Constituição semi-outorgada, Pou-
co depois, aisuperveniência do Ato Institucional
no 5. Mais tarde, com o Parlamento em recesso,
uma Emenda Constitucional outorgada, que re-
vogou a Carta Política solenemente jurada e que
ainda abriga o Al-5.
Nove anos de AI-5 e sete de Emenda por sete

vezes emendada.
Por delegação do povo, a Oposição, ampla-

mente vitoriosa no pleito de 1974, conquistou, ao
Congresso, mais de um terço dos seus membros,
maioria para efeito de reforma constitucional.
Sem embargo, essa maioria é acoimada de dita-

durada minoria pelo próprio Chefe de Estado,
Alterado, Fela vontade unipessoal do Presiden-

te da República, o quorum parlamentar para efei-
to de modificação do texto constitucional, neste
é embutido o "pacote de abril" desbragado e
simplório artifício tendente a preservar, indefini-
damente, e à revelia do povo, o sistema de po-
der dominante e o partido que lhe empresta
apoio e hipoteca solidariedade.
A medida, pela sua nota de remarcado arbitrio,

levantou contra sua consciência jurídica e demo-
crática de toda a Nação, que clama, a uma só voz,
pela substituição do Estado de Fato pelo Estado
de Direito. "*
Não há como negar: só existe um caminho, o

da Assembléia Constituinte,
Fala-se , agora, nas esferas oficiais, em Consti-

tucionalização pelo atual Congresso, que, se tem
' poder instituido, limitado por essência, não tem
poder constituinte. "
Somente o povo é titular do poder constituin-

te. E chegou, então, a hora de se dizer, sem inver-
sões vocabulares ou escamoteações verbais, se o
povo, e somente ele, reúne condições para o
excercicio da democracia.

A Assembléia Constituinte será, indubitavel- ".
mente, o supremo testemunho da maturidade
política do povo brasileiro para a definição de seu

rumo e a determinação de seu destino.
Constitucionalização sem Constituinte signifi-

ca, nada mais nada menos, do que a instituciona-
lização do medo do povo. £ que, nas democra-
cias, o povo é a única magistratura do Estado.

E a função de um partido, especialmente em
regime de opressãoe arbítrio, não é cultivar a his-
tória, mas fazê-la. Por isso nas atuais circunstân-
cias, a Constituinte deve ser a tese-mãe, a idéia-
força, a perpetua voluntas do Partido da Oposi-
ção. !

A ninguém pode ser dado inquinar de ilegal a
luta democrática de um partido em favor da
Constituinte , o mais alto instrumento de expres-
são do espirito legalista de um povo,

A Constituinte€0 território sagrado do povo na
busca do seu destino político, que é o de viver e
caminhar livre no tempo e na história.

Partamos, pois, oposicionistas e democratas de
todos os quadrantes da Pátria, para a luta, sem
tréguas e sem armistícios, sem descanso e sem
pausa, em prol da Assembléia Nacional Consti-
tuinte,

Com ela , decorridos cerca de quatorze anos
de autoritarismo, o povo apenas cobrará um bem
que se lhe deve

Olivir Gabardo (MDB-PR)

O MDB ao iniciar a campanha pela convo-
Cação da Assembléia Nacional Constituinte
dá fiel cumprimento a decisão histórica de

sua última Convenção Nacional e cumpre, por
igual, o mandamento maior de seu programa de
ação política na luta em busca da implantação da
normalidade democrática e de intransigente defe-
sa do regime representativo, expresso em pleitos li-
vres plenamente assegurado o direito ao sufrágio
universal, direto e secreto na escolha de todos os
cargos eletivos de Vereador e Presidente da Re-
pública,
A Nação está cansada de esperar, e deseja parti-

cipar.

E nenhuma fórmula será mais expressiva e mais
efetiva que a participação de toda Nação na esco-
lha de representantes seus para participarem da
elaboração do novo texto constitucional.

A escolha destes representantes deve ser feita
através da formaíão de novos partidos políticos e
assegurada em eleições livres dos atos de exceção
e com plena utilização de todos os meios de divul-
'gação, especialmente o rádio e a televisão,

Este é o caminho amplo, seguro e racional para
se chegar ao amplo estuário da democracia.

, O restante é meio caminho, é protelação é mis-
tificação, enfim, a continuidade do povo margina-
lizado da formação do seu próprio destino.
O Estado, como detentor do Poder Público, não

se justifica pela força de que se acha investido, mas
por sua origem na vontade popular.

Jerônimo Santana (MDB-RO)
Nós, dos Territórios, temos razões e motivos
para pedirmos, lutarmos, por uma Consti-
tuinte, talvez, na esperança mesmo de que

essa Constituinte venha a dar uma nova fórmula,
uma nova estrutura institucional à realidade dos
Territórios Federais, não só adequando, dando aos
Territórios os poderes que eles não têm, como os
tribunais, as assembléias, os tribunais de contas,
como também, até, possibilitando a elevação dos
Territórios à categoria de Estados. É mais do que
oportuna a campanha que se inicia hoje, em todo o
País, pela Constituinte, comose fez em 1934, com
Vargas. Vargas foi mais político, porque, subindo
ao poder em 1930, por uma Revolução, em 1934, já
deliberavá por uma Constituinte, Caindo a Consti-
tuição de 1937, voltou uma Constituinte em 1946.
Hoje, nós estamos na campanha por uma Consti-
tuinte, por uma democracia, pelo regime, que res-
peita os direitos humanos, por um regime que per-
mita a participação de todos, a participação do
povo na formação do Governo.

continua

 

continuação Elquisson Soares
Com um passivo desta natureza, não será fácil a

construção de um Brasil potência. E a história tem
mostrado que o arbitrio jamais prevaleceu sobre a
camªda de povo algum, nem tão pouco sobre

“É indi "bes?“:“ lização da vida polispensável para a normal vi -
tica brasileira a realização da Assembléia Natªl|
Constituinte, que deverá ser consequência de de-
bate amplo em todo o território nacional, com a
mais absoluta liberdade, de todos os problemas
brasileiros. Exemplos de problemas que devem ser
debatidas.)sã; a cªnada de capitais estrangeiros, a
explora: as riquezas nacionais por conglome-
R$,econômicos, ainda que com a plnlãplçlo
de grupos nacionais, como é o caso da exploração
de petróleo com os contratos de risco; ªssim“:
como a liberdade sindical para os trabalhadores da
cidade e do campo, direito de greve, liberdade de
Organização estudantil, extinção da censura, enfim,
que haja garantia sob proteção desses debates

com a :anicipaçio de todos os setores sociais nesta
Assembléia, sem qualquer represália. Não se cons-
trói um regime democrático, senão nas ruas, deba-
tendo com o povo.

Por outro lado, esta Assembléia Constituinte não
seria legitima se não fossem anistiados todos os
brasileiros que sofreram punições políticas, que fo-
ram banidos, cassados ou de qualquer forma impe-
didos de mnlcipar da vida política nacional. É claro
que isto lica na revogação de todos os instru-
mentos de força em vigência. /

s setores políticos vêm defendendo a
ção das eleições de 78 em Assembléia

Constituinte. A tese não é ruim, desde que 15 de
novembro de 1978 represente a data de sua realiza-
ção, mas que a revogzgâo dos atos que aludimos
acima pregª; tal Assembléia, bem cortªm a pacífica-
ção da família brasileira, através da anistia ampla,
uma vez que sob o crivo da legislação de exceção
ora vigente, esta Assembléia jamais poderia ser li-
vre.

Do mesmo modo, distorcidamente, diria até de
maneira comprometedora, há quem defenda a
transformação do atual Congresso em Assembléia
Nacional Constituinte. Esta idéia é tão antidemo-
Crática quanto a que justifica como sendo repre-
sentativa da vontade popular, a direção políti-
co-administrativa do país, sem que o povo a tenha
escolhido.

Vale lembrar que a idéia da Constituinte vem
sendo germinada a partir de 1971 e vem ampliando
a cada dia os seus adeptos. De tal modo que ela nos
parece a maneira mais correta de um reencontro
de civis e militares, para um mesmo fim,vale dizer,
para a pacificação da família brasileira, indispensá-
vel na medida em que, numa análise do quadro
atual do Brasil, não é difícil se perceber que vão se
acentuando as divergências entre o setor civil e o
setor militar da Nação, com graves uências -
graves e indesejáveis, tanto para os militares quan-
ro para os civis e sobretudo para a Nação, uma vez
que esta é a soma de todos nós".

"É a campanha

pela Constituinte,

uturada ebem estr
organizada,

que impedirá o

sucesso dos golpes

da "inteligência do

sistema",

na sua

tentativa

de dividir a

opinião pública

e assumir pelo

menos uma

parte do clima

favorável à

Constitui

(João Gil

nte"

berto)
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"Não pode, portanto,

o MDB, face a tantos

e tão duros

exemplos, acreditar

que a minoria

governante deseja
seriamente

reencontrar o Brasil :

com a Democracia,

sob pena de

participar de uma

comédia que a

ninguém mais engana.

Com a campanha

da Constituinte, '

pretende o MDB e :

os mais representativos

segmentos da

sociedade brasileira,

restaurarem o estado

de direito,

através do verdadeiro

diálogo,

sem o Al-5,

sem Lei Falcão,
sem 477,

sem revanche,

sem medo,

sem ódio..."

(Jader Barbalho)
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Antônio Carlos de Oliveira (MDB-MT)

A ordem jurídica no Brasil nem sempre foi
respaldada pela vontade da maioria de
nossà gente e, talvez, por isso nossas leis

tenham sido, sempre, superpostas, reformadas, re-
mendadas, revogadas, outorgadas e inadequadas.

Nossos Chefes de Estado continuam na trilha ab-
solutista de D. Pedro | quando pediu uma Corsti-
tuição que "fosse digna dele".

Se hoje não se pede isso aos legisladores, tam-
bém não se permite que rejeitem um texto oriun- ..
do do Executivo da mesma forma que oLegislativo
- pela vontade de uma maioria ãescaracterizada
pela submissão - só aprova o que os técnicos do
Executivo opinam favoravelmente: t
A violência e o arbítrio, de um Poder com mag-

nificiência presumida e assumida, ditam os rumos
do ordenamento jurídico vigente, pautado na ex-
ceção que vai se tornando regra.
As leis já não se originam nas necessidades dos

grupos sociais que compõem a sociedade brasilei-
ra. Pelo contrário, são frutos da vontade de um ho-
mem ou, quando muito, de um grupo que o ro-
deia, que o reverencia, que o bajula, que o serve,
mesmo em deserviço ao País numa nódoa de ver-
gonha para a História.
"O voto popular é apenas o instrumento de legiti-

mação de um Poder que só existe para, por sua vez,
legitimar, externamente, a imagem de um Brasil
democrático. 2
O Presidente da República ungido pela Superior.

Força de um Movimento realizado em nome da -
Democracia é que sabe e decide o que é bom para
O povo e pará o país. As verdades todas se unifica-
ram em uma só verdade,
O patriotismo de todos é apenas o reflexo do

sentimento patriótico de homens acima de qual-
quer suspeita. 2 "
Mas a Nação reclama. E no seu clamor estão as

consequências de uma política econômica elitista e
empresarial. O Presidente afirma que o objetivo de
seu Governo é o homem e, no entanto, os traba-
lhadores reclamam, na justiça, os direitos de seus salá-
rios achatados por clamorosos erros na formulação da:
política financeira, hoo
O Brasil jamais teve tantas oposições. Até as mais

inconciliáveis, no passado, estão agora, nas ruas,
nas praças, nas universidades, nos sindicatos, nas
reuniões de empresários, nas manifestações da '
Igreja e nas concentrações políticas, para, numa só
voz exigir a Constitituinte soberana - porque po-
pular -, sem a qual, cada dia mais, estaremos nos
afundando na inconsistência de um regime de for-
ca que se vai enfraquecendo na medida que se
sobrepõe as mais sólidas instituições,

Getúlio Dias (MDB-RS) -

A Oposição Brasileira, calcinada nas prova-
ções de um lorigo e interminável regime

' de exceção, não se abate pessimista e nem
se curva subserviente ao Arbítrio, antes se afirma,
renasce e caminha, levantando bandeiras genero-
sas de pregação política e erguendo estandartes à
sombra dos quais todos se postem reverente aos ".
interesses maiores da Pátria e do Povo. |

E quando inicia a pregação, no paísinteiro, pela
Convocação deuma Assembléia Nacional Consti-
tuinte," ?odemõs dizer, de alma lavada e de cons- :

iciência limpa, que ainda mais uma vez surpreende-
mos os que nos acusam sem fé e esperança nosal-
tos destinos da nacionalidade. É porque cremos e :
temos esperanças no inesgotável potencial de con-
ciliação nacional entre o Estado e a Nação, entre

.. Governo e Povo, que aceitamos a missão de evan-
gelização da consciência civíca de todo o Povo, no
chamamento ao ENCONTRO dentro da Ordem,
porque dentro da Lei.

_ Se não nos intimidam as ameaças e os arreganhos
da força e doarbitrio, também não nos seduzem o .
Caos da subversão e nem negativo lirismo do con-

, fronto. 1 S

Pregamos a Constituinte como única forma de

Ã lm

ODACIR

KLEIN

FERNANDO

COELHO

- assento num mesmo plano

' por parte da Oposição

ANTONIO

CARLOS

ENCONTRO, em torno do ªªª] todos em ter
igualdade.

- nem juízes, nem julgados!
- nem promotores, nem réus!
Por isso que CONSTITUINTE é estuário de EN-

CONTRO e não encruzilhada de CONFRONTO!
É o desarmar-se da facção para o armar-se de

toda a Nação.
o despojar-se uns da força para multiplicar-se

na força de todos, sublimando-se na força maior da
Pátria, k

E por isso mesmo tem a CONSTITUINTE como
pressupostos básicos:

- A ANISTIA, ampla e irrestrita;
- a livre manifestação do Povo é seus represen-

tantes, utilizando-se os meios de comunicação de
massa;

- a revogação dos Atos de Exceção; e, SOBRETU-
t 7 ,

- a delegação pelo voto, secreto, direto e univer-

sal daqueles que hão de haurir do Povo a sua sobe -

rana vontade. !

Nóide Cerqueira (MDB-BA)

É A luta pela Constituinte é a trilha certa das

oposições, para ir ao encontro dos anseios

. do. povo.,

É fora de dúvida que existem, no Brasil, dese-

quilíbrios econômicos e sociais, cujos reflexos têm

sido danosos à Nação, mormente na distribuição

da riªueza, marginalizada a grande maioria produ-
tiva, Tais fatos geram insatisfação e surgem, conse-
quentemente, conflitos sociais duradouros e de
difícil reparação. ' !
O atual modelo de desenvolvimento brasileiro

não se coaduna com as reais necessidades da po-
pulação, daí a solução de uma nova ordem consti-
tucional, alicerçada na vontade popular. .

É evidente que o momento é importante, apesar
dos obstáculos opostos à nossa decisão, malgrado
as declarações dos líderes governistas, tentando re-
chaçar a tese da convocação de uma Assembléia
Nacional Constituinte, para a conciliação entre o
Estado e a Nação.

infelizmente, Senhor Presidente e Senhores De-
. putados, as liberdades democráticas são posterga-
das no País, tornando-se difícil uma discussão am- -
pla dos problemas complexos, diantede tantos ti-

, pos de censura à imprensa falada e escrita, sob os -
mais váriados disfarces. 5
Cremos que a luta pela convocação de uma

Constituinte há de vingar, ampliando as perspecti-
vas de participação popular no debate político,
conditio sine qua para o pleno êxito da campanha.
Entretanto, é mister que as eleições sejam livres,
através do sufrágio pessoal, universal e secreto,
impondo-se 'a anistia ampla àqueles afastados da.
política pelo Movimento de 1964;

, Aliás se se reconheceu que a situação é deexcep -
cionalidade; se se proclamou a pretensão do res-

. tabelecimento da Democracia; se se pretende re-
tornar ao Estado de Direito, porque não seguir o
caminho da legalidade, modificando a ordem jurí-
dica brasileira? Ora, isso só será possível, somente
acontecerá por meio de uma Constituinte, com a
participação do povo na sua escolha, para que seja
dotada a Nação de uma ordem saciarmais justa.

Jader Barbalho(MDB-PA)'

Assistiu a Nação, recentemente, ao Reces-
's0 compulsório. do Congrêsso, por haver o
MDB exercido o direito constitucional e

democrático de discordar, estabelecido, inclusive,
na Constituição outorgada pela Junta Militar de
1969, Es
Em decorrência do exercício de tal direito-dever

o Presidente da República
demonstrava as verdadeiras razões do recesso pu-
nitivo do Parlamento, que não estavam no seu inte-
resse dé modernizar a emperrada máquina do Ju- .
diciário, mas sim, de impedir que o povo brasileiro

JADER * -

BARBALHO

JERONIMO

SANTANA

escolhesse livremente os Governadores dos seus
Estados pelo voto livre e secreto, além de criar a fi-
gura esdruxula do Senador sem voto e sem povo,
num retrocesso histórico que estarreceu o-povo
brasileiro, pelo que há de arbítrio e de antidemo-
crático. E &
Na escalada de intolerância cassa o Governo o

© Líder da Oposição, Deputado Alencar Furtado, que
em nome do MDB, apoiado em dispositivo legal,
regulamentado pelo Poder Judiciário, pronunciara
discurso baseado no programa do Partido. E como
para demonstrar.o desapreço à crítica e ao dialogo,
elimina definitivamente a possibilidade do MÉB
chegar ao Rádio e à Televisão, complementando a
famigerada Lei Falcão. é
Após todas essas medidas, que credibilidade

pode merecer o dialogo proposto pelo Governo e
pela Arena? Tem a Oposição, o direito de ser tão
ingênua, face tão dura realidade? Não! Passados
mais de treze anos do Movimentode março de
1964, os democratas brasileiros sentem que os de-
tentores do poder não crêem no regime democrá-
tico, mas sim, de que como pseudos proprietários
absolutos da verdade, devem marginalizar o povo

/ da decisão de escolher os seus governantes e de
formular o destino do Brasil.
Não pode portanto o MDB, face a tantos e tão

duros exemplos, acreditar que a minoria governan-
te deseja seriamente reencontrar o Brasil com a

. DEMOCRACIA, sob pena de participar de uma co-
' média que a ninguém. mais engana.

Com a campanha da Constituinte pretende o
MDB e os mais representativos segmentos da so- .
ciedade brasileira restaurarem o estado de direito,
através do verdadeiro diálogo, sem AI-5, sem Lei
Falcão, sem 477, sem revanche, sem medo, sem ó-
dio, presidida pela fraternidade que deve existir
entre irmãos de uma mesma pátria, que não deve
estar dividida, sob pena de incalculáveis prejuízos
ao seu desenvolvimento e à felicidade de seu povo.:
Muito se tem falado na necessidade de mecanis-
mo de segurança do Estado, no que concordamos,
porém sem esquecermos que no momento quem
está precisando desegurança é o cidadão, face os
ilimitados poderes.que0. Governo detém. Não pre-
tendemos desarmar o Governo de poderes neces-
Sários à manutenção da ordem, que não se confun-
dem, em absoluto, com arbítrio'e em desrespeito a
direitos inalienáveis da pessoa humana. a
A Nação brasileira é adulta e sua história está aí. .

para comprovar a sua maioridade; não admite tu-
tores. Recentepesquisa de opinião pública patro-
cinada pelo Governo, realizada no Rio de Janeiro e
São Paulo, revela que cerca de 80% dos inquiridos
estão preocupados com o retorno do País ao regi-
me democratico. -
Tentam os Fouches e Tartufos do momento bra-

sileiro, na sua ânsia deservilismo gratificante, justi-
ficar a decisão unânime do MDB como produto da
ação de radicias, esquecendo que foi o radicalismo
do Governo que consolidou a união de todo o Par-
tido, pela total descrença e desesperança imposta
pelos frequentes atos de excesão.

Odacir Klein (MDB-RS) A

Em «oportunidades anteriores já atirma-
mos que, com o pacote de abril, o partido
oposicionista despertou para a grande rea-

lidade, ou seja, que sua existência somente é justi- '
' ficada se orientada constantemente para a luta vi-
sando a redemocratização do Brasil.

Insistiriam, alguns, em dizer que o Congresso
Nacional pode reformar a Constituição, com q que

' não haveria a necessidade de uma Constituinte:
Ora, tal argumento é apenas diversionista, já que

o atual Congresso não tem, em primeiro lugar, re-.
presentatividade para votar, hoje, uma Constitui-"
ção que represente os anseios da Nação, e, em se-
gurido lugar, sua bancada majoritária - detentora
do quorum qualificado do após pacote - é tão frá-

, gil e dócil ao Executivo que não tem condições se-
quer para fazer cumprir seu próprio programa - re-
vogado pelo mencioriado 'paçote - pelo que, logi-
Camente, iria aprovar o que fosse determinado .
elo Palácio do Planalto. E, convenhamos que6

" > Executivo, em matéria de reformas constitucionais,
tem se revelado casuista e incompetente, pelo que
não tem condições de acenar, para a Nação, com
um projeto da Constituição que efetivamente re-
presente os anseios nacionais.
Em sendo, hoje a grande luta do MDB pela con-

. vocação da Assembléia Constituinte, deveremos,a
partir de agora, em nossas tribunas, em reuniões
públicas, enfim, em todos os locais e oportunida-
des possíveis, falar sobre a mesma. Devemos mos-
trar ao povo brasileiro que hoje não há segurança ..
porque a Constituição não é fruto da vontade

- nacional, £ fruto apenas da vontade de um homem, -
gue pode remendá-fla quando e como bem enten-
er. Devemos mostrar ao empregado que um ho-
mem só, se desejar, pode retirar da Constituição

_ todos os direitos que lhessão assegurados; ao pe-
gueno proprietário, que poderá, um homem só,
ispor constitucionalmente sobre a possibilidade

de ocorrer a desapropriação por interesse social.in-
dependentemente de indenização; aos funcioná-
rios públicos, civis e militares, que, também um ho-
mem só, pode, constitucionalmente, dispor sobre
seus destinos; à Nação, enfim, que um homem só
tudo pode, acima da Constituição, ao ponto, até
de, se desejar, ter condições para prorrogar seu
próprio mandato.
Demonstrando à Nação que há esta insegurança,

por falta de uma Constituição oriunda da vontade
nacional, o MDB deverá também demonstrar que é
necessária a convocação de uma Assembléia Cons- >
tituinte para, representadas todas as correntes de
opinião, ser votada a Constituição dos brasileiros e
não a de um só homem.

continua
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Ajornada

pela via democrátrica

Qual a sua opinião sobrea tese da convocação
de uma Assembléia Nacional Constituinte? Ela é
justa, é oportuna?

Coincidentemente, a minha opinião vai concor-
dar com a de um governador da Arena. Trata-se do
Sr. Garcia Neto, do Mato Grosso, que sustentou a
necessidade de convocar-se uma Assembléia
Constituinte, e o fez depois de uma longa entrevis-
ta com o presidente da República. Então, parece
ue a campanha a favor de uma Assembléia Cons-

tituinte se vai nacionalizando, quase que se pode
dizer que não é apenas um pleito da oposição. Já
hoje apresenta um ponto de vista que vai assumin-
do caráter geral. Eu creio que os reiterados apelos
do presidente da República de uma união maior
entre o povo e o governo, na verdade já são uma
Chamada para a formação de representantes do
Favo que votem uma Carta Magna, a Lei das Leis,
undamento da estruturação de um país. E, ao mes-
mo tempo, instrumentoatravés do qual o povo se
manifeste, não apenas fio que é, em cada nação,
mas também no que se refere ao seu destino.
Acho que se está vencendo uma dificuldade ini-

cial muito curiosa, que é a que corresponderia a
certa ignorância sobre o que é uma Constituinte,
Há aspectos até risíveis. Pessoas, por exemplo, que
pelo seu grau de cultura, sela natureza das suas ati-
vidades, pela sua posição social, quase que pedem
à gente que guarde em segredo essa confissão de
que não sabem o que é uma Constituinte. É meio
triste que o povo vá esquecendo o que é Consti-
tuinte. Mais triste ainda é esquecer a prática da li-
berdade. Mesmo quando a gente acentua o aspec-
to responsabilidade ao lado do aspecto liberdade.
Quando se verifica que mesmo certas áreas do go-
verno começam a se Preocupar com a redemocra-
tização, ou, como eles gostam de dizer, com o
aperfeiçoamento do regime democrático, então

; parece que nos aproximamos de uma como nacio-
nalização da idéia da Constituinte.

É fora de dúvida que há uma coisa comum à opo-
sição e ao governo: trata-se da convicção de que
vivemos em um regime excepcional. A expressão
mesmo - regime de exceção - é empregada quer
de um lado, quer de outro. E historicamente o que
se verifica é que jamais se saiu de um regime de ex-
ceção a não ser através da votação de uma carta

. constitucional. Como elaborar essa Constituição?
Um aspecto assim didático do problema poderia
ser feito através do exame da maneira pela qual as
sucessivas Constituições brasileiras têm sido apre-

Fernando Coelho(MDB-PE)

A convocação da Assembleia Nacio-
nal .Constituinte é o único. caminho

1 o legítimo para a restauração do Estado
de Direito. Como tal, é a alternativa que o MDB©
opõe à pretendida outorga, disfarçada ou ostensi-
va, do novo "pacote" de reformas, em estudo nos
laboratórios do governo. Constituinte, em vez de
prorrogação de mandatos ou do adiamento das
eleições. Constituinte, como processo de devolu-
ção do poder ao povo, em lugar de decisões im-
postas unilateralmente ou de acordos de cúpula,
que não expressam a vontade da Negão. Consti-
tuinte, como fórmula para o retorno legalidade
democrática.

, A instabilidade institucional - estamos convenci-
dos - perdurará enquanto não tivermos uma Cons-
tituição votada pelo povo, através de representan-
tes eleitos livremente para esse fim. Os exemplos
de 1967 e 1969 são muito recentes para que possam
ser esquecidos. Aprovada por um Congresso muti-
lado e sem representatividade, ou simplesmente
outorgada, qualquer Carta Constitucional, nessas
condições, simbolizará sempre uma usurpação.

Só a própria sociedade brasileira "- que não de-
legou a ninguém esses poderes - pode celebrar o
novo pacto social que irá proporcionar a estabili-
dade indispensável ao seu desenvolvimento políti-
co, econômico e social. Ninguém está autorizado a
*Obrigar-se em seu nome - nem mesmo os que,
como nós, eleitos em 1974, não recebemos procu-
ração para esse fim,

A Nação, ademais, não se contem na moldura es-
treita dos dois Partidos em que foi artificialmente
dividida. Tentando freiar a dinâmica do processo
político: e monopolizar o poder de densª, o go-
verno comprometeu, desenganadamente, a pró-
pria autenticidade .do regime representativo.

Quem fala, no atual Congresso, pelos inúmeros
setores da sociedade que querem e devem ser ou-
vidos na elaboração de uma nova Constituição?
Onde está, aqui, a representação do empresaria-
do? Quem, entre nós, tem mandato para decidir

. em nome da grande massa dos trabalhadores das
cidades e dos campos; que são a grande maioria do
nosso povo? Quem expressa as reivindicações
daqueles segmentos dà sociedade que, fora dos
Partidos, vêm, ultimamente, com insistência, cla-
mando por reformas? Quem sustentará, ainda, à

. vista da observação de cada dia, terem as correntes
com assento no Congresso, correl maior com
os grupos e classes que compõem a sociedade brasi-
leira, hoje? Por que o espaço político, nos últimos

sentadas. Sabe-se, por exemplo, que a Constituição
do Império foi outorgada, porque o imperador gis“-
solveu a primeira Assembªia Constituinte. Mas é
interessante ver que mesmo a Consti-
tuição, Pedro I chegou a dizer isto: "Fazemos saber
a todos os nossos súditos que tendo nos requerido
os povos deste Império, juntos em Câmaras, que
nós o quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o e
projeto de Constituição que haviamos oferecido a
suas observações para serem depois presentes à
nova Assembléia Constituinte..." A idéia da As-
sembléia Constituinte estava presente ao nosso pri-
meiro imperador desde o momento em que ele
outorgava uma Constituição. É que se passava do
regime colonial, de exceção, para o regime inde-
pendente. O processo de Áescolonização se fez
através de uma Assembléia Constituinte,
Reuniram-se representantes do povo para votar
um estatuto básico.

Já no início da República, saindo portanto de
uma exceção, que era o regime monárquico, a
apresentação do texto constitucional foi mais sin-
gela: "Nós, os representantes do povo brasileiro,
reunidos em Congresso Constituinte, para organi-
zarmos um regime livre e democrático, estabelece-
mos, decretamos e romulgamos o seguinte: ..."
Essa foi a primeira Comstituiçao da República, de 24
de fevereiro de 1891.

Depois veio o movimento revolucionário de'
1930. Agui há um dado bem curioso a acentuar: a
revolução foi feita em outubro de 30; em julhode
32 o povo paulista se levantou em armas no movi-
mento chamado constitucionalista, Houve á Revo-
lução Constitucionalista chefiada, aliás,gelo pai de
um dos atuais candidatos à presidência da Repúbli-
ca, o general João Batista Figueiredo. Foi Euclides
Figueiredo quem comandou a Revolução Consti-
tucionalista de São Paulo. Esse movimento termi-
nou em outubro de 32, Em maio de 33, Getúlio Var-
gas convocou a Assembléia Constituinte. Quer di-
zer, a necessidade de sair de um regime de exceção
o "obrigou a convocar imediatamente uma As-

Constituinte. E a 16 dejulho de 1934 tive
mos uma nova Constituição. E outra vez a maneira
de apresentá-la é simples: "Nós, os representantes
o povo brasileiro, pondo a nossa confiança em

Deus, reunidos em Assembléia Nacional Consti-
tuinte para organizar um regime democrático que
assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e
o bem estar social e econômico, decretamos e pro-
mulgamos a seguinte Constituição da Repúgica'

tempos, passou a ser ocupaao, cada vez mais, por
entidades e personagens sem qualquer vinculação
partidária? Como estabelecer um pacto social -

' que se pretenda duradouro - sem a participação de
todas essas forças, muitas delas inteiramente margi-
nalizadas, face o sectarismo e as distorsões da legis-
lação eleitoral? te:

Queremos a Constituinte porque entendemos
ue o País não pode continuar privado, indefini-

damente, de uma ordem jurídica estavel e a mercê
da vontade de uns poucos. Queremos a Consti-
tuinte porque acreditamos, à luz da História, que o
prestígio das instituições é decorrência da estima e
do respeito que lhes vote o povo, e não da tolerân-
cia ou  magnanimidade dos poderosos. Porque
aprendemos - inclusive às custas de nossas próprias
experiências - que só a legalidade democrática,
através de mecanismos constitucionais de controle
das atividades do Estado, pode impedir o arbítrio,
resguardar os direitos de cada um e limita-losno in-
teresse de todos,

Queremos a Constituinte, para que uma Consti-
tuição votada democraticamente possa assegurar a
tranquilidade da Nação. Queremos a Constituinte -
como queremos a anistia ampla e irrestrita e a re-
vogação de todos os atos de exceção - em nome da
verdadeira conciliação nacional, para que, acima
de antagonismo estéreis, através da transigência re-
-ciproca e do encontro dos pontos de convergência
que forjam a nossa unidade, possamos construir a
Pátria grande, justa e livre, a que aspiram todos os
brasileiros. .

O MDB, tem plena consciência de <«:z'ue não po-
de,por iniciativa própria, convocar a Constituinte.
Mas, estando certo de que esse é o único caminho
legítimo para a restauração do Estado de Direito,
tem a obrigação de apontá-lo aos que detêm o po-
der. O que esperamos é que estes não continuem
surdos aos apelos da Nação.

Rosa Flôres (MDB-RS)

O Governo, em treze anos de compromis-
sos descumpridos, esgotou todas as espe-
ranças e esvaziou todas as expectativas em

torno dos ideais que o motivaram, Ao esgotamento
do governo, corres a exaustão da Nação. O
almoxaritado de soluções casuíticas, todas visando
impedir o acesso do povo ao poder, esvaziou suas
prateleiras, O impasse chegou e para sua solução
só o remédio heróico da Constituinte.
Devolva-se ao povo esbulhado o direito de cons-

truir o seu destino, de escolher o seu caminho, de

BR DFANBSB V8.GNCAAA.IR OWAo

' Entrevista com Edgar da Mata-Machado (*)

da Machado éjornalista,
-madaWW-wdfãe

 

dos Estados Unidos do Brasil: ..." A Constituição de
16de julho de 1934 durou pouco, porque em 37
veio o golpe gue criou o Estado Novo, a primeir
manifestação de uma organização fascista rígida.
ler ?s considerandos da pouco depois chamada
"polaca".

continua na página seguinte

traçar as linhas de conduta que o levem para o de-
senvolvimento, para a Justiça, para a democracia.
Uma Assembléia Constituinte eleita em pleito livre
com a incumbência de discutir e votar uma Consti-
tuição que reflita nossa vocação para a liberdade e
a democracia, que expresse nossos anseios de de-
senvolvimento econômico com soberania e inde-
endência, que interprete e materialize a persona-
idade do povo e os incontidos anseios da nação,
que retrate nossa história e nossa. tradição. O povo
aguarda a votação desse novo pacto social que nos
credencie e recomende perante as demais nações
civilizadas. Governo, todos os povos têm, as tribos
também têm, governos submissos à lei, governos
regidos por uma Constituição, só os têm os povos
civilizados. É este o sentido e o profundo alcance
da Constituinte. Ela nos devolverá a perdida digni-
dade e nos reconduzirá à comunhão das nações li-
vres e civilizadas. Depois de tantas emendas, agres-
sões, condicionamentos à já autoritáriaConstitui-
ção outorgada que nos rege, só nos resta começar-
mos tudo de novo. Espancando da convivência da
Constituição os seus inconvenientes instrumentos
de negação,; agasalhando novamente o habeas
corpus, garantidor da liberdade dos cidadões e
apanágio dos povos livres, expulsando o Al-5,
símbolo. do autoritarismo, dá prepotência e do
arbítrio, varrendo o Decr. 4% responsável pelo
amordaçamento do nosso futuro, erigindo, enfim,
sobre os escombros que aí estão uma nova ordem
gue concilie os homens, que interprete a vontade
a nação, que assegure a paz, a concórdia, resul-

tante do diálogo, da controvérsia, do contraditório,
do debate livre promovido por homens livres. Não
há emenda capaz de reabilitar o que está aí com o
que anação guer. Ou tudo ou nada. O MDB
respondeu ao diálogo que ninguém propôs, sem,
agenda definida, através da Constituinte A conven-
'cão Nacional do MDB, silenciosamente e ostensi-
vamente, condenou o chamado diálogo que a .
nada conduzirá senão a remendos ao monstrego
que nos rege. Se querem perseverar semeando
mais ilusões nas esgotadas esperanças nacionais que
o façam mas sem o concurso do MDB, que, através
da Constituinte unanimemente aplaudida, fixou o
nosso rumo, indicou o remédio (repojs de analizar
o mal, e condenou o "diálogo". Ou se caminha
para soluções globais ou não se caminha com a aval
da oposição. A oposição não convalidará as iniciati-
vas quevisem protelar a situação atual, Se novas
violências, a exemplo do pacote de abril, estão sen-
do maquinadas nos laboratórios do governo, que
sejam postas em prática pelo governo. Não nos as-
sociaremos a providências limitadas que a nada
conduzirão senão que ao adiamento do encontro
de soluções realmente cas.

“Em 78

se vai novamente

apelar para o povo

a fim (E:se formar
o Congresso.
E a própria
campanha
que já se poderia
iniciar
tomara
desde logo
0 Caráter de convocação
de um Congresso
com
constituinte, Mas é claro
que para se organizar
uma Constituinte.,“
é preciso reconquistar
o regime de liberdade"

"Devolva-se 20
povo esbulhado o
direito de construir
o seu destino,
de escolher
o seu caminho,
de traçar as linhas
de conduta que
o levem para
o desenvolvimento,
para a Justiça,
para a democracia.
Uma Assembléia
Constituinte eleita
em. pleito livre com
a incumbéncia de
discutir e votar
uma Constituição
que reflita nossa
vocação para
a liberdade
e a democracia, que
Expresse nossos anseios
de desenvolvimento
econômico
com soberania
e independência..."
(Rosa Aores) X
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continuação Matta-Machado

De 37 a 45 tivemos, pois, novo regime de exce-
ção - como tinhamos tido uma colônia, um impé-
rio, como tinhamos tido uma chamada república
velha ãue acabou com a Constituição de 1834. E a
saída do chamado Estado Novo, regime imitado
dos sistemas totalitários de direita, vigorantes na
Europa, foi uma nova Assembléia Constituinte. Essa
Assembléia Constituinte apresenta o texto de novo
com toda simplicidade: "Nós, os representantes do
povo brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus
em Assembléia Constituinte para organizar um re-
gime democrático, decretamos e promulgamos a
seguinte C : ..."Essa é a C de
18 de setembro de 1946, a que mais durou.
Em 64 se iniciou um novo regime de exceção. Cu-

riosamente era um regime que se dava o nome de
constitucionalista. O que se pretendia era manter a
Constituição. Um dos slogans do movimento de 64
foi este: "A constituição é intocável". Mas ela foi
mais do que tocada. E a que veio de 1967 foi semi-
outorgada, pois sua promulgação coube ao Con-
gresso Nacional que assumiu o caráter de consti-
tuinte, Talvez seja uma solução para o que está
para vir.
Em 78 se vai novamente apelar para o povo a fim

de se formar o Congresso. Senado já terá carac-
terísticas especiais, porque 1/3 dos seus membros
será praticamente nomeado. Mas é uma outorga?
Seja como for, haverá Senado, haverá Câmara dos
Deputados. E a própria campanha que já se poderia
iniciar, tomaria desde logo - uma sugestão que eu
faço - o caráter de convocação de um Congresso
com tunção constituinte. Quando o senador Tarso
Dutra, da Arena, anuncia para 1980 algo de muito
importante, quem sabe não será a promulgação de
uma Constituição? Quem sabe não é a Cºnseg o
da união povo/governo que o presidente da Re-
pública vem pleiteando? E como fazer a campa-
nha? É claro que para que se organize uma As-
sembléia Constituinte é preciso reconquistar. o regi-
me de liberdade, A mais ampla possível, ainda que
com a mais estrita responsabilidade, É necessário
gue todos os grupos sociais, de opinião, participem
a eleição. É necessário que os partidos, quaisquer

que sejam, se apresentem com um programa que
já antecipe a elaboração de um texto constitucio-
nal renovador.

_ Então, não se tratará mais de aperfeiçoar um re-
gime, Já não se tratará nem sequer de derrubar um
sistema para substituí-lo por outro. Mas aquilo que
se procurará é o estabelecimento de um regime
democrático, livre, justo, que atenda, que dê liber-
dade à exyressão de todas as opiniões - aqui eu não
faço restrição nenhuma - exatamente como ocor-
reu depois da queda do Estado Novo, Não nos es-
queçamos do seguinte; até mesmo o Partido Comu-
"nista se representou na Constituinte de 46, A pe-
quena experiência que eu posso transmitir é esta:
como jornalista, participei da elaboração da As-
sembléia Constituinte de 46. Morava no Rio na é-
poca e cobri para "O Globo" e o "Diário de
Notícias". a elaboração da Constituição. Assisti à
participação dos próprios representantes comunis-
tas. Prestes era senador e tinha, 15 representantes
consigo, entre os quais figuras de destaque social,
como Jorge Amado. Ou gente extremamente sim-
ples, como representantes do povo, lavradores,
grupo que se representava também um pouco já
na área do Partido Socialista. Foi pelo Partido So-
cialista que Hermes Lima se elegeu, mediante a
chamada Esquerda Democrática, unida na época
ao partido mais central que havia e ao qual Virgílio
de Mello Franco chamava antes um movimento do
que propriamente um partido: a famosa UDN.

UMA CAMPANHA

ABERTA

A TODO BRASIL

A Constituição :de 46 toi na verdade elaborada
por uma representação bem característica, Acho
que Hermes Lima se mostrou um tanto pessimista
ao analisar a Constituinte no jornal Movimento, no
108. Ele assinalou demais, deu ênfase excessiva à
representação das oligarquias. Sim, as oligarquias
foram representadas principalmente porque elas é
que sustentaram o regime do Estado Novo. E não
houve restrição nenhuma no tocante aos ex-
interventores, aos ex-governadores. Acho que nes-
se caso, agora, é preciso fazer uma campanha em
78 que se abra para todo o Brasil, sem nenhuma
restrição, e oferecendo ao próprio governo esssa
oportunidade única de encontrar uma forma de se
libertar do regime que ele mesmo, o governo, con-
sidera de exceção. Isso é História. Essa história toda
que a gente conta a respeito do Brasil, poderiamos
contar a respeito da França, a respeito dos Estados
Unidos, etc.

É muito interessante o caso dos Estados Unidos,
quando houve a separação, a libertação do domi-
nio inglês - uma mudança de um sistema de exce-
ção, o sistema colonial, para um sistema de liberda-
de, em sua estrutura e em sua organização. Houve
uma série de documentos. Primeiro, a Declaração
da Independência, cujo bicentenário se comemo-
rou o ano passado, dia 4 de julho. Depois, a Decla-
ração de Direitos da Virgínia. Em seguida o Estatu-
to, também da Virgínia, de Liberdade de Religião.
Mas a Constituição: propriamente só se votou no
dia 4 de março de 1789, porque o problema estava
em unir as antigas colônias. Daí o nome, Estados
Unidos da América. E qual o preâmbulo? O preâm-
bulo foi também bem simples: "Nós, o povo dos
Estados Unidos, a fim de formar uma união mais
perfeita, estabelecer justiça, assegurar a tranquili-
dade interna, garantir a defesa comum, promover
o bem-estar geral e assegurar as bênçãos da liber-
dade para nós e nossos descendentes, ordenamos
e estabelecemos esta Constituição para os Estados
Unidos da América. ..." aAMD %
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O problema nosso é sair de uma situação excep-
cional para uma situação normal. O que se pede é
isso, e eu acho que o grande movimento naciona!
da Constituinte entre Outras às
Sueli pergunta (Ele D. Paulo Evaristo Arns fez:
Qual a saída?". Eu até admito que o chamado

"pacote de abril" tenha sido uma tentativa de saí-
da. Apenas, se houve Constituinte, ali, inexistiu re-
presentação.

A idéia da-Constituinte é uma idéia universal,
cuja efetivação fará com que o Brasil se una. Não é
propriamente novidade o que se procura pois,
trata-se de algo tão normal que começam a apare-
cer projetos e aí eu gostaria de chamar a atenção
para o seguinte: há muito "brasilianista" projetan-
do soluções para a saída nossa do regime de exce-
ção, mas não só os pesquisadores norte-
americanos, muitos brasileiros também. Ainda ago-
ra circula por aí que será publicado em breve um
Projeto de Democracia para o Brasil, do mineiro
Edmar Lisboa Bacha, um economista, e do Roberto
Mangabeira Unger, neto do velho Otávio Manga-
beira e cientista político. Também o senador Satur-
nino Braga preparou um projeto digno da maior
atenção.
Uma injustiça que se faz à oposição instituciona-

lizada édizer que o MDB critica, mas não apresen-
ta solução, Apresenta, tem apresentado soluções
até bastante minuciosas. Agora está apresentando
uma grande solução: a formação de uma As-
sembléia Nacional Constituinte, na qual se repre-
sente o Brasil de uma forma completa e de cujo tra-
balho resulte uma estrutura democrática, livre,
aberta, sem apego a uma certa insistência em assu-
mir posições já superadas e que seja o caminho
para o desenvolvimento de um regime de maior
justiça, paz, tranquilidade e de segurança também,
em seu autêntico significado.

Agora, eu lembraria o seguinte: muitas vezes a
gente faz a idéia de que a Constituição deve ser ex-
tensa e minuciosa. A que está em vigor hoje, inclui
um texto outorgado, outorgado por aquela junta
militar que assumiu o governo quando o Sr. Costa
e Silva ficou impedido de o exercer. E tem uma in-
trodução imensa, mostrando o que ficou em vigor
da Carta de 67, a semi-outorgada, e do que foi in-
troduzido de novo. Ora, a Constituição americana
que é o mais antigo dos estatutos básicos existentes
no mundo, tem sete artigos, a que se acrescenta-
ram as 10 emendas que constitui a Declaração de
Direitos. Quer dizer, a Constituição deve ser extre-
mamente simples mas, ao mesmo tempo, deve es-
tar aberta ao progresso, ao desenvólvimento de
uma idéia política de libertação, de pacificação, de
união, de liberdade em suma. Esse é o texto funda-
mental: liberdade, justiça e paz.

O GOVERNO

FEZ UM ESFORÇO

DE ABERTURA :

Aqui se coloca uma quetão: o problema da
oportunidade e da viabilidade, O Sr. colocou o
problema da autenticidade de uma Constituição
como consequência da garantia da participação
ampla de todos os setores sociais, sem nenhuma
restrição, Isso significa também liberdade de orga-
nização, todos os setores sociais postularem uma
representação na Constituinte, para ali defender o
seu projeto de Constituição. Cria-se então uma
mmradiíãn: nós vivemos em um regime de exce-
ção - e do qual todo mundo quer sair - e a realiza-
cão de uma Assembléia Constituinte pressupõe a
quebra dessa exceção. Como o Sr. vê essa questão?

Do ponto de vista da autenticidade acho que já
me pronunciei. A oportunidade será a próxima
composição do Congresso. Que o Congressovenha
Com caráter constituinte. E nisso não há nada de
novo propriamente, A Assembléia Constituinte de
46, uma vez votada a Constituição, se transformou
em Congresso Ordinário. A Carta de 46 teve uma
durabilidade digna de nota. Do ponto de vista da
viabilidade éu acho que se coloca bem a questão.
preciso que haja uma abertura. E o exemplo se en-
contra na própria passagem do regime totalitário
do Estado Novo para a Assembléia Constituinte de
46. Houve a votação de sucessivos decretos-lei, Eu
vi outro dia que as leis complementares; depois de
64, já são 104, Pode vir uma lei complementar de-
volvendo os direitos à unanimidade do povo brasi-
leiro; que o povo brasileiro escolha os seus repre-
sentantes, encarregue esses representantes de lhe
dar uma Constituição. É perfeitamente viável.

Com a convocação de uma Assembléia Nacional
Constituinte, que setores viriam a ser mais benefi-
ciados? Não haveria uma tendência de se benefi-
ciar mais as correntes liberais-conservadoras?

Creio que não. Eu creio que qualquer que seja a
crítica que se f tenho tantas a fazer - ao atual
regime de exceção, ele de fato fez um esforço
grande de abertura, no sentido de se libertar de
uma certa tradição conservadora. Eu discordo do
"sistema" porque houve uma opção capitalista, a
ue durante algum tempo se chamou "neocapita-

lismo". Houve uma opção também num certo sen-
tido estatizante. Não é que eu Seja propriamente
contrário a uma presença estatal mais viva. Há cer-
tas atividades de natureza econômica, de natureza
financeira, que deve mesmo caber ao Estado. Isso
já foi dito pelo papa Pio XI. Há certas atividades,
atividades econômicas que, entregues à área priva-
tista, acabam formando oligarquias de caráter ur-
bano, já no processo de industrialização mais avan-
cado em que estamos, que levam esses grupos a
um domínio político excessivo. Então é preciso que
o domínio político esteja realmente com os políti-
cos. E eu cgamq políticos àqueles que dirigem o
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Íano quero anarquia, ninguém a quer. Nem mes-
. transform;

mo o que se poderia chamar de uma "ausência de
normas". É claro que qualquer organização exige
uma área de autoridade. O que se condena é o au-
toritarismo, o que se condena é o totalitarismo. E
essa tendência é muito forte atualmente no Brasil.
Um simples ato complementar pode suprimir isso e .
pode dar liberdade de organização de grupos - tal-
vez a formação de partidos exigisse um período
mais amplo - que tivessem programas, que-tives-
sem projetos de constitucionalização do país, Acho
que não só há oportunidade como há viabilidade.
Não temo muito esse domínio conservador. Por-
que o país está progredindo, há um progresso que
éinevitável, vegetativo. Há uma tomada de cons-
ciência do povo que a gente sente em todo o can-
to, há uma inquietação muito grande que o gover-
no não consegue deter; tudo isso pode ser instru-
mento de organizações, de grupos, que se apres-
tem para a formação de uma Assembléia Consti-
tuinte de fato representativa: É perfeitamente
possível. Difícil, mas possível. 2

A ESPERANÇA

NA INFLUENCIA

DA IGREJA

A transformação em 78 do Congresso em Consti-
tuinte, mantidos todos os atos e leis de exceção,
ga"? daria numa Constituinte sem representativida-
e?
Sim. 'As transformações devem preceder à pró-

pria convocação. da Assembléia Constituinte. E se
quisermos algum exemplo, podemos olhar agora
Rafa a Espanha. É admirável o que ocorreu alí.
ealmente nunca se poderia esperar que a Espanha

caminhasse no sentido em que está indo. Está exa-
tamente caminhando agora para uma Assembléia
Constituinte. E não será para instituir um sistema
extremista de esquerda. Será evidentemente para
fornecer à Espanha oportunidade de transforma-
ções que foram detidas desde 1936 quando come-
cou a guerra de Franco.

muito curiosa a posição do rei na Espanha, por-
ue aªarememente o sucessor deveria ser o pai
ele: Mas o pai dele na verdade o preparou para

fazer o que ele está fazendo agora, que é abrir o
país para um regime de maior liberdade:. É preciso
prestar atenção às transformações que se estão ve-
rificando mesmo nas áreas de esquerda. É preciso
prestar atenção, por exemplo, no chamado euro-
comunismo. Nas tentativas dos partidos comunistas
de se libertarem da tutela soviética. É preciso pres-
tar atenção em tudo isso. O mundo vive um mo-
mento de transformações.

Então, realmente, a Assembléia Constituinte é
uma idéia de transformações já verificadas até mes-
mo. em setores oficiais. Mas, é claro, incluindo
aquelas transformações que esses setores impedi-
ram se fizessem, sobretudo a tomada de consciên-
cia de que em 64 o que houve foi um esforço de
deter as transformações que estavam para vir, e
que poderiam perfeitamente ter vindodentro de
uma estrutura democrática, quase diria liberal de-
mocrática, desde que o liberalismo se separasse da
estrutura ideologicamente capitalista. É claro que
antes de nos reunirmos para transformar, devemos
primeiro nos transformar. E tomar consciência de
que em 64 realmente não houve uma revolução.
Em 64 houve a tentativa de deter uma transforma-
ção social que se vinha fazendo um pouco atrope-
ladamente. Pessoalmente não fui partidário do go-
verno que caiu. Mas fui partidário do que na épo-
ca se chamava "reformas de base". Só que eu iria
até o ponto em que essas ideias coincidissem com
as minhas opiniões pessoais. E a minha opção é
uma opção cristã.
Uma das grandes esperanças que tenho na próxi-

ma Assembléia Constituinte está na influência
que algreja possa exercer, Principalmente aque-
las áreas da Igreja que hoje estão organizadas em
comunidades de base, isto é, em comunidades que
estão fundamentalmente ligadas ao «povo. Tudo
isso que a Igreja tem sofrido ultimamente está a in-
dicar que ela tomou o caminho certo quando to-
mou o caminho de união com o povo. Eu quero
lembrar um detalhezinho que é aparentemente
apenas jornalístico: -vai-se reunir agora em Roma
o sínodo, que é uma reunião de bispos do mundo
inteiro, para uma espécie de. assessoria ao Papa.
Uma espécie assim de "Assembléia Constituinte".
Um dos representantes vai ser o nosso arcebispo
de Belo Horizonte, D. João, que é um exemplo de
homem autenticamente espiritual. Um outro re-
resentante vai ser o bispo de Nova Iguaçu, que
oi sequestrado, que sofreu aquelas humifhac es
que todo mundo conhece, D. Hipólito. São quatro
reprepresentantes eleitos pela Assembléia dos Bis-
pos (os bispos do Brasil hoje são quase trezentos) e
mais um clue é escolhido pelo Papa; ele escolheu o
bispo de Itabira. Então, acho que esse é um grupo
onde se pode fazer um trabalho, do ponto de vista
de uma Assembléia Nacional Constituinte, para
mudar e não para esclerosar o que está aí. Um gru-
po que poderia trabalhar no sentido da escolha de
representantes que fossem arautos dessas transfor-
mações sociais pelas quais a Igreja anseia. É preciso
reler certos textos, comopor exemplo a ""Populo-
rum Progressio", que admite uma transformação
social urgente, profunda e extremamente necessá-
ria, e uma linha que é realmente linha de liberta-
ção, e de libertação da área oprimida.
Nós sabemos que na situação atual do Brasil há

um dado que ninguém desmente: tudo quanto
tem sido feito e que pode ter expressão monetária
só serve a 10% da população somos mais de 1
milhões. Por aí a gente vê quanto há a fazer pelo
país. Vejo uma expressão disso até numa certa in-
quietação na área do governo. Não creio que a
maioria. seja daqui ou dali, o problema é que a
maioria seja de representantes, sob qualquer le-
genda, dispostos a enfrentar os problemas de

o socialqueoBrasil exige; nãosó Bra-
sil, o mundo inteiro.

 



Gostariamos de obter seu mento sobre a te-
se da Constituinte. Lançada cerca de seis anos,
num encontro nacional do MDB, realizado em Per-
nambuco, naquela época a tese não teve repercus-
são e somente agora, especialmente depois do
"pacote" de reformas de abril, que inviabilizou
completamente a possibilidade de o MDB chegar
ao poder, tornando indiretas as eleições para os
governos estaduais, etc., é que a tese da Consti-
tuinte tomou corpo, tornando-se a principal alter-
nativa da oposição para se conseguir a normaliza-
ção. E várias questões são levantadas em relação à
tese. Como, por exemplo, a de que ela seria ino-
portuna, outros perguntam sobre quem convoca-
ria a Constituinte, quando seria convocada, quais
os pressupostos para sua convocação. Outros di-
zem que uma tese frágil porque o governo pode-
ria a qualquer momento assumir esta bandeira
transformando o atual Congresso em Constituinte
e assim esvaziando a campanha da oposição, Ou-
tros setores ainda dizem que a tese da Constituinte
não interessa aos trabalhadores porque não solu-
cionaria seus principais próblemas. Enfim, a tese da
Constituinte está em debate e gostariamos de saber
sua opinião sobre estas questões todas e o que o
MDB do Paraná tem feito na campanha em favor
da Constituinte.

Com relação à Constituinte deve se fazer justiça
de reconhecer cªue o primeiro que levantou a idéia
da Constituinte foi o deputado Jarbas Vasconcelos,
em Pernambuco, em 1971. A posição do MDB do
Paraná é muito clara com relação à Constituinte.
Na reunião do Diretório Nacional, em 24 de março,
quando se analisou o problema do fechamento da
questão com relação à Reforma do Judiciário, o
MDB do Paraná apresentou àquela reunião um do-
cumento em que fazia uma análise da situação na-
cional e o primeiro item das conclusões do nosso
documento era: Assembléia Nacional Constituinte
livre dos atos de exceção.
De sorte que é inequivoca a posição do MDB do

Paraná pela Constituinte. Pois, mesmo antes dessa
seãunda fase de análise da tese da Constituinte, o
MDB do Paraná se manifestou por ela. E posterior-
mente, em documento enviado à direção nacional,
pela consulta que ela fez aos diretórios regionais
pedindo a sua manifestação quanto a esta tese, nós
do Paraná encaminhamos manifestação favorável à

embléia- Nacional Constituinte.
Claro que se levantam diversas especulações

com relação a uma Constituinte. Eu entendo quedg
MDB deve ser neste momento o carro-chefe
pregação da Assembléia Nacional Constituinte.

a

Qual a viabilidade'da bandeira da Cmstúuínle
atualmente? - ' ;
A Constituinte é a forma clássica que a Nação -

brasileira tem encontrado para solucionar os seus
impasses político-institucionais. Ninguém discute a
deteriorização jurídica e constitucional do atual re-
gime. Não tem Constituição, não tem lei. O que
predomina é o arbítrio e a prepotência dos que in- -
tegram o sistema de poder vigente. A partir da edi-
ção do Ato Institucional no 5, em 13 de dezembro
de 1968, o MDB deveria, já naquele momento, ter
deflagrado um movimento nacional pela As-
sembléia Nacional Constituinte, porque com o
AI-5 ficou claramente definida a ilegali do sis-
tema no poder, a ausência de legitimidade.

Quais as dificuldades para a deflagração dess
movimento encontradas dentro do MDB? /
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Estabandeira

deve ser doMDB

Não interessa os óbices que vierem pela frente. To-
das as forças vivas da nação estão ansiosas por uma
saída democrática. E Assembléia Nacional Consti-
tuinte é uma saída que o MDB está oferecendo ao
overno. É claro que esta Assembléia Nacional

Éonstituime deve ser convocada por alguém. Este
alguém são aqueles que detém o poder hoje. En-
tão, o MDB através de suas seções regionais, de
seus diretórios municipais, de todas as tribunas que
dispõe, ele deve pregar esta tese, que é a devolu-
ção pura e simples do destino do país à determina-
ção do povo, porque será o povo que vai eleger os
representantes (gue farão uma nova Constituição.
Será o MDB, será a Arena? Não. Serão todas as for-
cas representativas da nação. O governo, sensibili-
zado pela tese da Constituinte, deverá extinguir os
atuais partidos para que todas as forças da nação se
representem na Assembléia Nacional Constituinte
a fim de dar à nação uma normalidade democrática
e uma normalidade constitucional. 5
Quanto ao posicionamento de que a Assembléia

Nacional Constituinte não atenderia às necessida-
des das camadas trabalhadoras, eu entendo que
não é tese válida, pois são exatamente estas cama-
das antes na nação, que irão escolher os
seus representantes livre, democraticamente, sem
os atos de exceçãovgue nós temos hoje, e o se
manifestando através de eleições sem o, sem
Lei Falcão, sem AI-5, sem 477. E de uma maneira
democrática nós deveremos acatar a Constituição
que estes constituintes determinarem fazer, por-
que eles representarão realmente a opinião, a von-
tade de todos os segmentos da população brasilei-
ra.
O Paraná talvez tenha-sido o Primeiro Estado que

proporcionou um debate público sobre a tese da
Constituinte, pois, no mês de abril, nós tivemos na
Assembléia Legislativa do Paraná uma palestra do
senador Marcos Freire sobre Assembléia Nacional
Constituinte, de sorte que nós encampamos a.
idéia. Não a deflagramos ainda a nível de munici-
pio, pois estamos ainda aguardando que a direção
nacional assuma, de fato e de direito, e oficialmen-
te, esta tese que, pelo que se sabe, é de pratica-
mente todas as seções regionais.

Mas, como poderia se popularizar a Consti-
tuinte, como ela poderia ganhar as ruas, pois o de-
baté atualmente está restrito?

" Não é fácil. Não é fácil fazer com que o
povo entenda o que seja uma Constituinte. Ela pre-
cisará de debates intensos, em todas as camadas, de
pequenas reuniões e grandes reuniões,afim deque
nós possamos levar ao povo o que seja realmente a

A tese da Constituinte não éMW“quem
integra o sistema atual de rodei uer abrir
mão dos privilégios que usufrui. difícil lutar con-
tra interesses de pessoas ou grupos que não que-
rem abrir mão dos privilégios. E, dentro do MDB, a
dificuldade maior representad
aqueles grupos e pessoas que, sendo beneficiados
pelo atual "status quo", não têm nenhum interesse
na redemocratização. N
Aquelas pessoas e grupos que manipulam com o

partido em função de objetivos alheios à democra-
tização não têm interesse na Constituinte. Mesmo
dentro do MDB eles têminteresse na permanência
desse regime de exceção que lhes permite viver ma-
ni ularfão com :o partido. Eles não «contestam o
Al-5 e não importa para eles uma Constituição de-
mocrática, 2 t -

. Apesar disso, , ampliou-se o apoio à tese
da Constituinte dentro do MDB após o "pacote de
abril", Dos parlamentares de Pernambuco, o sena-
dor Marcos Freire, e o deputado Fernando Coelho,
no plano federal, juntaram-se aos que já defen-
diam a tese da ANC desde a convenção nacional
do partido no Recife há mais de seis anos.

anto mais se estrangula o nosso precário or-
- denamento jurídico, quanto - mais golpeadas as
! Constituiçõel, quanto qmais reformulªda“ as pró-
prias leis de exceção ao sabor das circunstâncias
com o objetivo anti-democrático de impedir a as- .
censão da Oposição, mais a tese da Constituinte

| ganha-substância e apoio.

Quais as dificuldades enfrentadas na campanha

Entrevista com Euclides Scalco (*)

* de senador do Diretório
eaii aioio
 

a exatamente por :

Constituinte e o que ela representa para as suas as-
pirações. A formulação desta maneira de apresen-
tar ao povo é que nós estamos buscando ainda.
Nós temos a idéia, agora como deveremos chegar
ao agricultor, ao operário, me parece que ainda
não temos o caminho bem claro.

- O sr. acha possível superar o atual impasse polí-
tico em que estamos vivendo e conseguir a rede-
mocratização através de Outra alternativa além da
Constituinte?
* - É possível que se encontre outras formas de saí-
da, mas a desejável é a Assembléia Nacional Cons-
tituinte, porque ela estabelecerá as normas de uma
nova ordem, realmente legítima, consolidada
numa nova Constituição, uma constituição que re-
resente realmente a vontade do povo. Outra so-
ução me parece que não representará totalmente
e legitimamente a vontade popular. A Constituinte
sim, expressa a vontade dos eleitores e de toda a
população brasileira, 2

Mas a transformação do atual Congresso em,
Constituinte esvaziaria a bandeira da verdadeira
Constituinte ou osr. acha que continuaria a luta
pela Constituinte mesmo se ocorresse esta hipóte-
se? :

Ela esvazia, é claro. Se o governo tomar esta
iniciativa vai tornar mais difícil a tese da Assembléia
Nacional Constituinte.

Entrevista com Jarbas Vasconcelos (*)

realidade difícil da sua vida pessoal e coletiva de-
corremda falta de- uma Constituição democrática,
de leis onde os seus interesses também estejam re-
presentados. !

£ que a falta de leis que lhes garantam liberdade
de protestar contra baixos salários, desemprego,
falta ou precariedade de serviços de saúde e outros,
é um problema político-institucional e para resol-
vê-lo de forma a beneficiar os trabalhadores e toda
a Nação, somente a eleição livre de uma As- .
sembléia Nacional Constituinte, Hoje, se você che-
gá numa fábrica, os operários, em geral, preocu-
pam-se mais com os problemas econômicos - infla-
ção, custo de vida- do que com os problemas polí-
ticos, talvez por não perceberem que os seus inte-
resses econômicos só serão realizados através da sua
participação no poder político,

Você acha queuma Constituinte é capaz de re-
solver os grandes problemas econômicos dos tra-
balhadores, como arrocho salarial, falta de terra
para os? camponeses, serviços de saúde, habitação e '
outros? : -: -

"e Necessária desde o ALS5

- _A Constituinte não vai resolver esses problems.
Ela deve-garantir que durante e após se debatam os
problemas e que a opinião pública, os trabalhado-
res tenham controle sobre as decisões do Governo
quanto a estes problemas, e escolham seu Gover-
no.

© Que setores sociais poderão sair mais benefícia- .
dos comuma Assembléia Nacional Constituinte? .
AConstituinte é a favor de todos, indistintamen-

"'O MDB deve ser o -
carro-chefe da pregação
da Constituinte.
Não interessam os
úbices que vierem pela
frente. Todas as forças
vivas da Nação estão
ansiosas por uma
saída democrática"

te, exceto a uma minoria insignificante que
la ditadura e sabe que para garantir os seus pcm?
ios nada melhor doque um regime de exceção.

"A partir da edição do
Al-5, em 1968, o MDB
deveria ter deflagrado
um movimento nacional
pela Assembléia
Constituinte,
porque com o Al-5
ficou claramente definida
a ilegalidade do
sistema no poder,a

* ausência de idade"

CONSTITUINTE/19
LDA ITN l y 1%3 ain) a FRANÇA ê,:

Ja Constituinte junto ao povo? -

PePrimçiro'ela ter! que ser uma campanha didática
no sentido de mostrar ascamadas populareso que
representa oEstado de exceção e por conta dessa .
própria exceção não podemos utilizar o rádio e a
televisão, não mos ir às ruas, então vamos às -
casas, aos clubes, às sedes dos diretórios, reunin-
do as s dos diferentes setores sociais de

içgo para debater a tese da ANC.
temosque mostrar,gor exemplo, aos trabalha-

dores, que a ausência de sindicatos livres que os
permite lutar por melhores salários e condições ge-
rais de vida, que a existência de uma legislação so-
cial e trabalhistaelaborada para beneficiar exclusi-
vamente aos emp e outros eleménitos da
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Como vê as possibilidades de conquistas nacio-
"nais e populares através da Constituinte?

Tenho a impressão que essa Constituição sairá
elitista. Depois de 14 anos de regime de umª
do medo entre o povo, do obscurantismo, é difícil
prever grandes comiuistas populares na elabora-
ção de uma Constituinte. Mas, dentro de um regi-
me constitucional, de respeito à legalidade, será
possível aos setores populares maior força nas suas
reivindicações e avançar na mudança das estrutu-
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"Não somos contra

. uma Constituinte,

mas. achamos que

neste momento

ela não se coloca,
devido à correlação

- de forças

e à desorganização

' do movimento

de massas. Achamos

que a resposta

que podemos dar

atualmente

' é justamente manter

a grande maioria

da população

nas lutas.

que respondam aseus
interesses:

por melhores condiçõãs
e

vida, contra o arrocho,
contra a carestia,

luta por liberdades
democráticas"

(Refazendo,
São Paulo)

"A palavra de ordem
da Constituinte pouco

contribui para o processo
das lutas atuais.

Não reflete o avanço
real do movimento

de massas,
porque é

pura e simplesmente
uma composição

de forças...
As tarelas

que devem ser colocadas
como fundamentais

hoje são a luta
: por melhores

condições
de vida e trabalho,

por liberdade
de organização"

(Resistência, São Paulo)
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quepensam

os estudantes

Um debate com as cinco chapas organizadas
na Universidade de São Paulo e com dois DCEs e dois Diretórios
Acadêmicos no Rio. A maioria apóia a luta pela Constituinte, mas alguns
são contra e outros apenas destacam alguns aspectos positivos na proposta

O que o movimento estudantil pensa
da luta por uma Assembléia Naciona!
Constituinte? Deste debate participam
representantes dos estudantes das duas
maiores cidades do país. Em São Paulo,
foram reunidos representantes das cinco
principais tendências políticas estudantis
organizadas na Universidade deSão Pau-
lo; O critério de escolha baseou-se no

fato de essas tendências terem disputado
as últimas eleições para o Diretório Cen-
tral de Estudantes da USP. As cinco ten-
dências são Refazendo (na diretoria do
DCE), Caminhando, Liberdade e Luta,
Resistência e Mobilização.

No Rio participaram do debate repre-
sentantes da diretoria do Diretório Cen-

é

trail de Estudantes da Universidade Fede-
ral Fluminense (DCE-UFF); Diretório
Acadêmico Raymundo Soares, do Insti-
tuto de Ciências Humanas e Filosofia da
UFF (DARS); Diretório Acadêmico Her-
mann Junior, da Faculdade de Economia
e Administração da UFF (DAHJ); e do Di-
retório Central de Estudantes da Pontifi-
cia Universidade Católica (DCE-PUC),

S. Paulo: duas chapas são contra

Caminhando - Termo-nos. colocado insistente-
mente em defesa da bandeira da convocação de
uma Assembléia Constituinte, livremente eleita,
democrática 2dtica e porque que essa
bandeira é uma decorrência clara e irrefutável da
grópria fura maior pelas liberdades democráticas.
ara nós, a luta por liberdades democráticas tem
um significado muito preciso. Significa lutar por li-
berdade de expressão, de organização e de mani-
festação; pelas garantias e os direitos individuais;
por eleições para todos os cargos legislativos e
executivos, através do sufrágio universal, igual, di-
reto e secreto. Significa, em síntese, lutar pelo fim
'do atual regime, que carece de legitimidade, que
vem se perpetuando a revelia da maioria da popu-
lação brasileira. . 1508
Com o fim desta atual situação acreditamos que

ocorrerá uma reorganização da sociedade brasilei-
ra, reorganização que deverá repercutir em vários
níveis, ãesde o nível da vida cotidiana da popula-
ção até o nível das instituições jurídico-políticas. A
Assembléia Constituinte seria o instrumento dessa
reorganização. A Constituinte deverá conter por-
tanto em seu bojo todas as classes, setores e grupos
sociais emergentes, cuja tarefa será reordenar ju- *
ridicamente a sociedade após o término deste atual
regime, Esta luta pela Constituinte significa assim,
levar o movimento pelas liberdades democráticas -
até às últimas consequêncis.

Para nós, não se trata da falsa Constituintecom a
qual certos setores conservadores vêm acenando
nos últimos tempos; não se trata de uma Consti-
tuinte que se convoque sem completa liberdade
de organização partidária, sem uma total liberdade
de expressão que possibilite que todas as idéias
políticas sejam amplamente difundidas no seio da
população; umaConstituinte que se convoque sem
uma anistia ampla que possibilite que todos os bra-
sileiros possam nela votar e ser votados. É claro
que não se trata dessa Constituinte ,de uma Consti-
tituinte que viria para coonestar a ordem vigente,
para tentar emprestar legitimidade: ao que é ilegiti-
mo. Mas, sim uma Constituinte que viria exatamen-
te como uma alternativa à esta ordem, uma Consti-

: tuinte que viria justamente dar um novo ordamen-an © todos os sentidos, tanto ao colocar as
to ao: país, Dai,então, o seu carácter democráticoe . ; mais específicas

soberano. Democrático porque em seu seio pode- .
ria estar representada toda a nação, e soberana
porque ela que iria, sem nenhum tolhimento, de-
cidir os: destinos do país após o término deste
período da história brasileira, É claro que nós, estu-
dantes, que somos uma força popular, que nos co-
locamos ao lado das demais forças populares,deve-
mos lutar desde já pará que essa Constituinte ve-
nha ter o caráter mais popular possível, ou seja,
que os setores populares possam estar represen-
tandos e possam fazer valer suas reivindicações,
seus projetos, suasexigências de transformação so-
cial: Não pod
ção; isso dependerá muito da correlação de forças
sociais que existir no-país no momento de uma de- ©
mocratização. Porém, achamos que desde já deve-
mos levar aos setores populares a preocupação, a
consciência da necessidade histórica de umaCons:-.
tituinte, essa é a única:maneira de impedir que es-
tes setores sejam pegos de surpresa. __. _-

Aqueles que negam a bandeira da Constituinte
e, por outro lado, dizem defender as. liberdades.

áticastas estão «seriamente equiv.
o próprio significado dessas liberdades, porque,
como eu já disse, a bandeira da Constituinte é um .
corolário da luta pelas liberdades democráticas.
Não há como lutar por liberdades democráticasde
forma consecwente sem levantar com energia e
amplitude a bandeira da Constituinte.:

Liberdade e Luta - Entendemos que a. principal
luta que se trava hoje no país é a luta por liberda-
des democráticas. E lutar por liberdades democrá-
ticas significa, no momento, lutar pelo fim do atual
regime político, que não se coaduna com a vigên-
cia das mínimas liberdades democráticas, Nesse
sentido, nessa luta, se vislumbra no horizonte a As-
sembléia Constituinte democrática e soberana. Ela
sintetiza toda a luta democrática que vem sendo
travada hoje, tanto pelos setores populares mais
organizados quanto pelos setores que conseguem
expressar -se apenas esporadicamente em manifes-
tações abertas. A luta pela Assembléia Constituinte
sintetiza a luta pelas liberdades democráticas em

uestões
de: liberdade de organizaçãoeex-

emos prever qual será a sua composi- .

pressão e a questão do hábeas-corpus quanto ao
colocar as questões mais amplas que estão ligadas
ao projeto democrático que está por .se realizar no
Brasil, como a reforma agrária e a independência
nacional. - %
Outro ponto importante que se deve colocar é o

perigo de se ter uma Assembléia Constituinte sob
a dominação das tes da socieda-
de, seja pelo tato dela ter sido colocada pelo atual
regime, que cerceia qualquer liberdade, ou seja
por ela ter sido convocada num regime um pouco
mais liberal, impedindo, pelo menos juridicamente, -
a organização independente da classe operária.
Essa Éonstituinte não teria interesse para a resolu-
ção dos problemas da nação. Porisso se Justifica a
defesa, na ordem do dia, de uma Assembleia Cons-
tituinte democrática e soberana, ou seja, precedida
de liberdade de organização partidária e soberana,
ou seja,precedida de liberdadedeorganização par-

!! por anistia amplà e irrestrita aos
', presos, banidos e exilados-políticos; onde seja pos-

vel a representação de todos os setores sociais.

. Mobilização - Vemos que a luta por liberdades
democráticas deveestar e está numa posição cen-
tral em relação a todas as tarefas que devemos em-

- preender. Paralelamente a essa: bândeira existem
outras: como a defesa de melhores condições de
vida e trabalho parao conjunto da população. Du-
rante todo este ano levantamosa questão da liber-
dade de manifestação pública, de se expressar li-
vremente, da liberdade de organização indepen-
dente para todos os setores explorados e oprimi-
dos da sociedade. A bandeira é reafirmada a cada
passo. No caso de Marcos Tito, por exemplo, não
colocamos se odeputado sabia ou não sabia a ori-
gem do discurso que ele leu, ou se concordasse ou
não com as teses levantadas pelo deputado, defen-
demos o direito de todos os setores sociais cons-
truirem livremente seus partidos. Quando coloca-
mos estas lutas estão implícitas a perspectiva do fim
da atual situação e a perspectivada convocação de
uma Assembléia Constituinte. Sabemos que uma
Assembléia Constituinte, livremente eleita, com li-
berdade de organização de todos os partidos, elei-
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continkação da página ao lado

ções disputadas livremente, pressupõe o fim da
atual situação. Uma Assembléia Constituinte con-
vocada dentro dos limites do atual regime, cercea-
da pela falta das liberdades mais elementares não é
a que interessa ao movimento de massas hoje. Na
verdade a Constituinte que queremos é aquela que
acabe com a atual forma de ãoverno. Uma Consti-
tuinte que garanta as liberdades fundamentais para
o conjunto da população só vai ser conseguida se o
próprio movimento de massas for capaz de avan-
car. Isto quer dizer que estes setores nada recebe-
rão de graça, de presente, sentados numa Consti-
tuinte, Nenhuma reivindiação democrática foi
conseguida sem o potencial de lutas e mobilização
dos setores mais populares. Por exemplo, nas últi-
mas mobilizações, o pouco que os estudantes con-
seguiram em termos de barrar os maus tratos que
os presos estavam sofrendo deu-se porque estáva-
mos organizados, porque nossas entidades são for-
tes. Só com essa organização popular é que conse-
ãuiremos implantar no Brasil
onstituinte consequente, livremente eleita, de-

mocrática e soberana, que encerre a atual forma de
governo.

Refazendo - Temos defendido sempre, enquan-
to diretoria do DCE, duas lutas centrais para serem
travadas" pelo movimentoestudantil:a primeira de-
las é a luta por liberdades democráticas e a segun-
da a luta por melhores condições de vida e de tra-
balho; e, mais especificamente para os setores es-
tudantis, a luta pela democratização do ensino.
Tanto num eixo como no outro, procuramos
colocar-nos numa perspectiva que não é especifi-
camente estudantil, nem do setor pequeno-
burguês que somos, mas numa perspectiva popu-
lar, vinculada à preocupação com a transformação
social, transformação que responda aos interesses
e atenda aos direitos da maioria da população que
hoje é explorada e oprimida. Essa é a perspectiva
'que sempre desenvolvemos, e questões colocadas
como a da Assembléia Constituinte devem ser en-
tendidas sob esta mesma perspectiva. Em primeiro
vlªugar precisamos entender o que é uma Consti-
tuinte. Para todo o mundo, é o momento em que
se escolhe deputados, delegados, elegendo-os li-
vremente ou não, dependendo do caráter que ela
ossa ter, com o objetivo de consolidar, através de
eis, uma série de conquistas que foram efetivadas
pelo movimento de massas em geral ou não. Pode-
rá ser uma Constituinte, nos moldes das propostas
por alguns deputados do MDB ou mesmo da Are-
na, %ue queira discutir basicamente a transforma-
ção da Constituição, a incorporação, por exemplo,
do Al-5, ou qualquer coisa do gênero.-A As-
sembléia Constituinte se remete simplesmente a.
questões relativas à consolidação de leis na Consti-.
tuição. Assim, temos que ter claro para que serve
uma lei, Concretamente, ela em si não tem valor
nenhum; só tem valor quando pode ser sustentada
e estiver consolidando uma conquista real do mo-
vimento de massas, do movimento popular vivo.
Atualmente, nós ª'á temosuma Constituição, uma.
lei quepermite a liberdade de expressão, organiza-
ção, manifestação.. Agora, a lei por si não significa
nada; ela sópassa a ter sentido quando existe um
movimento organizado que a sustente. Tanto é
que, quando o governo utilizou-se de sua força,
acabou com todas as prerrogativas legais e consti-
tucionais e implantou o 'AI-5, revogando as leis em
contrário. k

Assim, como nos preocupamos com a Situação.
concreta da maioria. da:população, que é explorada
e oprimida, só vemos sentido na discussão de leis
ou na preocupação com a, consolidação delas na
medida em que esses setores populares tenham ©
condições de as sustentar e de interferir, garantin-
do que elas sejam efetivadas. %

Vê-se, hoje, que os setores populares estão de-
sarticulados, sem a menor condição de interferir
em questões desse tipo e sem condições concretas
de pesar no cenário político no sentido de garantir
seus interesses e a sua perspectiva. Não somos con-
tra uma Constituinte, mas achamos que neste mo-
mento ela não se coloca devido à correlação de
forças e à desorganização do movimento de massas
gue existe hoje. Achamos que a respostaque po-
emos dar atualmente é justamente manter o pólo

dominado da sociedade, os setores explorados, a
grande maioria da população, nas lutas que res-
pondam aos seus interesses, às suas "necessidades:
a luta por melhores condições de vida, contra o ar-
rocho, contra a carestia, a luta por liberdades de-
mocráticas, em que a questão central hoje é a li-
berdade de organização e expressão.

É desta forma que estaremos contribuindo de
modo mais efetivo para que todos esses setores
possam cada vez mais estar interferindo na con-
untura, e não necessariamente através de leis, "A
ei, ora a lei", diz uma expressão jurídica. A lei ser-
ve a quem tem força para usá-la. O Coronel Eras- "
mo Dias, secretário da Segurança do Estado de São
Paulo, numa ocasião definiu isto muito bem, disse,
que a lei serve principalmente aos que estão no
poder. Quém tem condições de interferir na con-
juntura hoje não são ainda os setores populares, e
tirar os setores populares de uma luta, que já citei,
ãue é a luta principal deles, é se caminhar no senti-
o contrário ao da transformação da sociedade.
O colega de Caminhando colocou que se trata

de falar em Constituinte para que os setores po.
pulares, quando ela surgir, possam interferir nela.
Pensamos que o trabalho com os setores populares
não deve ter como objetivo a consolidação de leis;
achamos que se deve trabalhar junto aos setores
populares fundamentalmente na conquista, na
prática, de seus direitos e interesses, em ocupar o
espaço político que lhes é devido e caminhar cada
vez mais no sentido de garantir seus interesses e di-
reitos. A tei não é de todo desnecessária, mas é ab-
solutamente secundária. Para se caminhar numa
perspectiva de transformação social não é preciso
necessariamente passar por uma Constituinteque '

uma Assembléia

, grosso da popu
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vá, a cada momento, consolidando as conquistas;
isso dependerá do momento, da correlação de for-
cas, das questões que serão colocadas. Achamos
que, neste momento, não estão colocadas. Existe '
um exemplo histórico muito claro que é o da Espa-
nha. Lá, um regime forte como foi a ditadura
franquista, a população, o movimento popular, se
organizou e hoje consegue interferir de uma for-
ma mais consequente, Inclusive a questão da Cons-
tituinte se coloca lá, hoje, exatamente porque êxis-
te um acúmulo de organização independente e
popular - que permite que se ponha na ordem do
dia esta questão. No Brasil, a situação ainda é mui-
to incipiente.

 

| Resistência - O problema da Constituinte tem que
ser visto: sob dois aspectos. O primeiro deles diz
respeito a certas forças sociais que levantam a ban-
deira da Constituinte como alternativa política da
organização do Estado, diante da crise econômi-
ca e política atual. A partir de 1973, com a crise eco-
nômica, alguns grupos econômicos que sofrem
com ela buscam saídas políticas para resolvê-la. A
proposição da Constituinte, levantada pelo MDB,
visa justamente resolver esta crise e não ser uma
forma de organização do Estado que venha botar
fim ao processo de super-exploração e opressão
política exercido pelo atual governo. De qualquer
forma, a proposição de Constituinte que o MDB
tem levantado visa essencialmente reformar a for-
ma de dominaçãoburguesa implantada no país
desde 64. Essa proposta não significará uma con-

E ªuista por parte dos setores oprimidosda socieda-
e, da classe operária em particular.Não é nem
mesmo uma conquista de um espaço político que
seja representativa, capaz de dar. um impulso signi-
ficativo para o processo de luta social no país.
Outras posições políticas têm. levantado essa

bandeira. Os companheiros de e Luta,
Caminhando e Mobilização levantam também a
palavra de ordem da Constituinte, livremente elei-
ta, soberana, precedida de anistia. Procuram deixar
claro queela não se confunde politicamente com
a proposição do MDB, que elàá é uma proposição
olítica que vem com o fim da atual situação.
eve-se deixar claro, porém, que para eles essas

. palavras deordem da Constituinte são de cunho pro-
:pagandístico, evidenteque, .como palavra de

. ordem propagandística, ela não tem real interfe- .
rência no. processo da dinâmica mesmo das lutas
atuais, tanto do Movimento Estudantil como do
conjunto do movimento popular. Qual é a pers-
pectiva, então? (M e |
A nosso ver, a Constituinte não pode ser coloca-

da como uma palavra de ordem que se torne ne-
cessária para o processo que o movimento popular
deve passar. A palavra de ordem da Constituinte,
como ela é levantada, pouco contribui para o pro-
cesso das lutaatuais. Essa palavra de ordem não
reflete o avanço real do movimento de massas
porque é pura e simplesmente uma composição
numérica de forças. Constituinte não- pretende
ser uma forma de organização de Estado que venha
a interessar e resolver os problemas «fundamentais

. colocados na sociedade brasileira, hoje. A Consti-
tuinte só terá condições de fazer avançar o movi-.
mento de massas no futuro, quando as classes do-
minantes não forem capazes de impor o seu proje-
to político. Só nessa situação é que os setores opri-
midos da sociedade vãa ter condições para resol-
ver seus problemas, que são o arrocho salarial, pés-
simas condições de trabalho, mudança da estrutura .
'agrária,As tarefas que devem ser Colocadas como
fundamentais hoje são a luta por melhores condi-.
ções de vida e trabalho, a luta por liberdade de or-
ganização. em torno dessas lutas que se está de-
cidindo o futuro do movimento.

Liberdade e Luta - Consideramos, mais do que
nunca, que é o momento de se colocar a palavra de
ordem da Constituinte, por causa do momento de
instabilidade. Vive-se hoje ummomento decrise
pôlítico-institucional bastante profunda, onde o
regime militar. Hà não têm base social de apoio no

ação e se encontra distanciado, in-
e, daque que a sua su?

bida 'ao poder, setores da própria burguesia. Num
momento destes, de desagregação política, qual-
quer posição política que tenha algo a propor para
o movimento de massas, como, no caso, o movi-
mento estudantil, deve, necessariamente, apontar
e dar uma resposta para esta situação política.

jando o que disse o x £Refa-
zendo, não acredito que se organize os setores po-
pulares, hoje com o objetivo de transformação so-,
ciais somente em cima de questões imediatas. Por-
que apontar para astransformações sociais significa
apontar para o rebatimento político-social da pró-
pria gestão da sociedade, Hoje, é fundamental,
mais do que nunca, que, ao se levantar a luta por
reivindicações do "dia a dia, se aponte para a
questão do poder, e a Assembléia Constituinte
não só sintetiza todas as reivindicações paárticulari- :
zadas quesão levantadas, como dá uma resposta a

essa questão do poder. A função da Constituinte é
institucionalizar uma nova ordem política, onde se
teria que levar em conta tanto as
liberdades políticas de organização e
quiéngo às questões maiores como a
agrária.

d: reforma

Colocar, como colocou o c de Re-
fazendo "Lei Ora lei" é infa pois se a
Assembléia Constituinte se refere à formulação de
leis, e se as leis, para serem aplicadas, refletem à
correlação de froças da sociedade, as transforma-
ções sociais passam sempre por transformações
jurídicas. A Assembléia Constituinte não resolverá
necessariamente todos os problemas da sociedade
brasileira; mas, ela aponta para a solução deles, na
medida em que ela coloca claramenrte a possibili-
dade de se ter experiência de uma nova forma de
gioverno.
Nós não lutamos por uma Constituinte que

possa virdar término ao atual regime, como vem
sendo alardeado por setores liberais da burguesia,
Só "acreditamos numa Assembléia Constituinte
convocada após o fim da atual situação política, ou
seja, com amplas liberdades democráticas, após
uma anistia,. ampla e irrestrita.

Caminhando - Queria aqui polemizar um pouco
com a posição defendida por Refazendo. Me pare-
ce que Refazendo comete alguns equivocos im-
portantes na apreciação da questão da Constituinte
e daí deriva a sua posição de não defender hoje
essa bandeira, que se coloca na ordem do dia. Ini-
tialmente, é importante distinguir claramente os
'objetivos de futuro daqueles outros que se colo-
cam a curto e médio prazo, Travamos uma luta que
aponta para a própria superação da atual sociedade
brasileira, para a superação de seus traços funda-
mentais. Trata-se da luta pela verdadeira emanci-
pação nacional, com o fim da exploração e domi-
nafão imperialista no Ipaís; pela reforma agrária;
pelo fim do arrocho salarial, que é um dado estru-
tural da nossa sociedade, que expressa a própria
super-exploração a que está submetido o trabalha-
dor; pelo fim da carestia, que também é um dado
de estrutura, já que esta carestia decorre da pre-
sença. dos monopólios; cujos preços são sempre in-
flacionários; por um ensino público e gratuito a to-
dos; enfim, por uma mudança estrutural na socie-
dade brasileira. É claro que esta é uma luta que nós
travamos a longo prazo. Simultaneamente, trava-
mos, também,uma luta contra a atual forma de do-
minação política no Brasil, contra o atual regime,
que procura impedir que ds setores populares se

' expressem, se organizem e se manifestem livre-
mente, que procura impedir que estes setores. po-
ulares se coloquem em defesa de seus direitos. É

Importante estabelecer essa diferenciação. Como o
colega de Refazendo afirmou é possível realmente,
como se deu na Espanha, queos setores populares
se organizem sob um regimerepressivo, mas de
um modo geral essa organização que se consegue
é muito limitada. Hoje; quem observar atentamen-
te a situação espanhola, perceberá que, embora as
forças populares de lá tenham umgrau razoável de ,

. organização, que estejam por exemplo muito mais
organizadas do que asforças populares noBrasil,
essa organização ainda é débil e a consciência polí-

"tica das massas populares ainda é incipiente. O
próprio espectro eleitoral do recente pleito espa-
nhol permite confirmar essa visão. Um regime de
liberdªdes democráticas é, via de regra, da maior
importância para que a conscientização política e
organização se desenvolvam até aquilo que é ne-
cessário para que os setores populares possam le-
var avante as suas tarefas históricas maiores.

evidente que as leis vêm consolidar conquistas,
Neste sentido; a Constituinte que propomos viria

* aprovar leis que consolidassem a conquista das li-
'berdades democráticas, do fim daatual forma de.:
dominação. É claro que isso representa uma con- -
quista ainda muito limitada se a confrontarmios
com a grandiosidade das tarefas históricas que pre-
cisam ser cumpridas no Brasil. O papel da Consti-
tuinte que deverá se instalar após o fim do atual re-
gime será o de propiciar uma ampla agitação, um

. "É claro que
nós estudantes,

que somos
uma força popular,
que nos colocamos
ao lado das demais forças
populares, devemos lutar

desde já para que
esta Constituinte
venha a ter o caráter

mais popular possível,

ou seja,
que os setores populares

possam estar"
representados e possam

fazer valer suas
reivindicações, .

seus projetos, suas
exigências
de transformação

social" $
(Caminhando,

São Paulo)

Não acreditamos
que se possa
Organizar os setores
populares
atualmente, com
o objetivo

de transformações
sociais, somente em cima
de questões
imediatas.

Porque apontar para

as transformações
sociais significa

apontar para o
rebatimento
político-social

da própria gestão da
sociedade.
Hoje, é
fundamental,
mais do que nunca, que,
ao se levantar a luta

" pôr reivindicações
do dia a dia, se

te para a questão
o poder, a Constituinte

não é só sintetiza todas
as reivindicações

| - particularizadas
que são levantadas;
como dá uma resposta à

questão do poder"
(Liberdade e Luta.
São Paulo)
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"Uma Constituinte que
garanta as liberdades
fundamentais para o

conjunto da população
só vai ser conseguida

se o próprio movimento

. de massas for capaz
de avançar.

Isto quer dizer que estes
setores não "receberão

nada de graça;

de presente, sentados,
numa Constituinte:

Nenhuma

reivindicação

democrática foi
conseguida sem

o potencial de luta

. "e mobilização
dos setores mais

populares"
(Mobilização,

"- São Paulo).

"Nunca a humanidade
resolveu qualquer um

de seus problemas básicos
$ através de

uma Constituinte
e não vai ser no Brasil
que se vai inaugurar
isso. Mas o problema

quea Constituinte

... , Viria resolver
é o de uma ordem política
que contenha um mínimo

de liberdade para que
os vários setores

da sociedade

possam se organizar
e expressar os seus

interesses

e exigências
- históricas"

(Diretório Acadêmico

Raymundo Soares,
DARS,

Rio)

. mento em

continuação da página anterior:

amplo debate dos grandes temas, como a questão
da dominação imperialista e a questão da terra, O
processo eleitoral da Constituinte deverá implicar
num grande saldo de consciência e organização
para as forças populares. Por outro lado, essa
tituinte teria muitas limitações. Mas isso não é mo-
tivo para se negar a Constituinte. É preciso saber.
quais são as perspectivas e as limitações. O desem-
penho dela vai depender da correlação de forças
em seu interior e, quanto mais os setores populares
estiverem presentes e tiverem clareza do que pro-
por, mais essa Constituinte tenderá a adquirir uma
coloração que vá de encontro aos anseios desses
setores. Não levantar a bandeira da Constituinte é,
na verdade, não apresentar uma alternativa realista
e consequente ao atual regime. Não adianta clamar
por liberdades democráticas, que significam o fim
deste regime, se não se apresenta uma alternativa
clara.

Finalmente, quero levantar mais uma questão.
Os setores populares podem se organizar sem as li-
berdades democráticas? Podem;. mesmo porque,
hoje, no Brasil, existem setores se organizando,
como é o caso do movimento estudantil. Isso é ain-
'da muito limitado, e, para que essa organização se
desiniba, para* que esses setores possam respirar
mais e ampliar os seus horizontes de luta, de reivin-
dicações, têm que ir conquistando um espaçopolí-
co. O caso espanhol, ao contrário do que o colega
de Refazendo apontou, em vez de negar o que es-
tou afirmando vem exatamente confirmar. Os tra-
balhadores espanhois conduziram, concomitante-
mente com as lutas por salários e melhores condi-
ções de vida, uma luta política por liberdades de-
mocráticas, e, hoje, quando essas liberdades estão
sendo conquistadas, a capacidade de movimenta-

desses setores tem aumentado muito. E as forças
políticas populares mais consequentes, que que-
rem levar o processo de democratização até o fim e
não deixar de pé nenhum vestígio do regime fran-
ãuista, continuam lutando por uma Constituinte
emocrática e soberana.

Refazendo - O colega de Caminhando cometeu
um grave engano a respeito do que Refazendo co-
loca como política. Não colocamos que o centro da
luta, neste momento, sejam as questões especifi-
cas, econômicas; não achamos gue o proletariado
se organize somente em cima de questões como
melhores condições de vida. Essa organização se dá
em cima de situações concretas, e, também, por li-
berdades democráticas, implicitamente ligadas a
essas lutas.
Quando o colega de Caminhando coloca que

nós estamos confundindo lutas de longo prazo
com lutas mais imediatas, achamos que essas lutas
não devem ser antagônicas ou não devem estar em :
contradição com as lutas delongo prazo. O que os
colegas de Caminhando acabam fazendo, e, na
prática, os colegas de Liberdade e Luta e Mobiliza-
ção, também, é criar um antagonismo entre à pro-
posta imediata e as de longo prazo. Achamos que,
no momento, desviar. o movimento de massa para
uma perspectiva legalista,em cima da Constituinte,
pará umaluta que não pode estar se dando sob sua
direção, parauma-luta em que ele nãovai interte--
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rir, que não está concretamente colocada para ele,
é efetivamente antagonizar a luta imediata com o
programa que se tem para o período mais a longo .
prazo.
Como se luta por Constituinte hoje? Se vão mon-

tar comitês pró-constituinte? medida que nós es-
tamos sob a dominação de setores não populares,
nós vamos ter que dar passos. Não se consegue
tudo ao mesmo tempo. Uma coisa é termos um
processo de lutas, outra coisa é você colocar isso
como objetivo. No debate, essa perspectiva ficou
clara, quando se perguntou para os companheiros
de Caminhando o que eles achavam melhor, uma
democracia burguesa ou um regime forte. É obvio
que é a democracia burguesa; mas uma coisa é a
genuoobarissonum processo de lutas e outra coisa:

Colocar ao movimento uma perspectiva que não é
dele. O movimento de massas não está lutando pela
democracia burguesa; o movimento de massas está
lutando por uma transfi da sociedade. Exem-
plo disso foi a conquista do Diretório Central dos Es-
tudantes. Na Ética, nós conquistamos um espaço
político e combatemos uma lei que existe; e não
cisou "de uma constituinte
Criar outra lei para se ter o

A alternativa é a da resistência popular. Isso é que
vai concretamente por fim ao regime e não à As-
sembléia Constituinte. A Assembléia Constituinte
pode ser assumida por setores de burguesia e por
setores de pequena burguesia democrática, que
têm condições de interferir; os setores populares
não têm condições para interferir nela, portanto,
não é uma proposta popular. Não existe uma alter-
nativa imediata para o movimento popular, ela tem
que ser construída.

Resistência - É preciso ver que a organização po-
pular se dá num processo de resistência, não por-
que o movimento não esteja avançando, obtendo
conquistas, mas porque é embrionário e, apesar
dos avanços não consegue, hoje colocar qualquer
alternativa política ao regime.
A luta por liberdades de organização e manifes-

tação pode chegar à luta por transformações de
leis. Hoje, essas palavras de ordem visam avançar
na ampliação do espaço político dos setores popu-
lares e não têm a função de buscar uma forma atra-
vés da qual isso seja transformado em lei. Evidente-
mente as leis não são de todo desnecessárias, mas
elas não são fundamentais no processo. A transfor-
mação dessas conquistas em-leis vai ser consequên-
cia de um processo de luta. Julgamos que a luta,
hoje, por liberdade de manifestação, a luta por me-
lhores condições de vida de trabalho têm como obje-
tivo não a uista de uma composição numérica
Chamada C inte, Para resolver os problemas

Mak-ªe mm,? Es é sejeuiste uma forças que
favoravel a ela.
Caminhando - Para finalizar, eu gostaria de reba-

ter algumas afirmações do colega de Refazendo.
Segundo as colocações do colega, Caminhando
proporia como perspectiva para o movimento de
massa a luta por uma democracia burguesa. Isso é
totalmente incorreto. Na verdade, o que propo-
mos, como meta para o movimento de massa, é a
luta por uma democracia avançada, com um con-

gaderrubaressq i e

teúdo autenticamente popular. Uma democracia
em que a maioria da população desfrute não das li-
berdades políticas formais que caracterizam as de-
mocracias burguesas, mas de liberdades efetivas. E-.
mais, uma democracia em que as grandes reinvidi-
cações populares sejam atendidas; reivindicações
como a verdadeira emancipação nacional, a refor-
ma agrária etc, que, nas condições históricas atuais
do Brasil, nenhuma democracia burguesa tem con-,
dições de satisfazer. Essa é a democracia pela qual
lutamos a longo prazo. A conquista dessa demo-
cracia é uma tarefa árdua que compete ao povo ..
brasileiro realizar. E, para tanto, precisamos acu-
mular forças. Ora, a existência no Brasil de um regi-
me discricionário, em que mesmo as Iiberdafres
formais da democracia burguesa não são respeita-
das, tem por objetivo exatamente impedir que o
'povo brasileiro acumule forças, ponha fim às terri-
veis condiçõesde exploração e opressão a que está
submetido e avance no processo de transforma-
ções pelas quais aspiramos. Por isso lutamos por li-
berdades democráticas; sabendo de antemão que
elas são limitadas. Lutamos por elas não como um
fim em si, mas para conquistar condições muito
mais favoráveis à ampliação e ao aprofundamento
das lutas populares, para conquistar condições
muito mais favoráveis para o desenvolvimento do
processo transformador. E lutar por liberdades de-
mocráticas é lutar pelo fim do regime que as anu-
lou. Mas, se lutamos pelo fim deste regime, o que
propor em seu lugar? Acredito que, em curto ou
médio prazo, dificilmente haverá condições para
instauração, no Brasil, da democracia avançada a
que eu me referi. Os setores populares estão ainda
longe de possuir forças suficientes para isso. Nesse
sentido, embora essa democracia avançada seja a
meta pela qual lutamos, ela nãOdee ser apresen-
tada como alternativa imediata de poder, Daí, en-
tão, a proposta de uma Assembléia Constituinte.
Sabemos que essa proposta é muito limitada, como
são limitadas as ligerdades democráticas. No en-
tanto, me parece ser a única proposta realista.
Quem nega a Constituinte, ou não propõe nada
em seu lugar, propõe algo inatingível nas atuais
condições, o que dá na mesma.

Evidentemente, isso não significa que a instala-
ção de uma Constituintre seja inevitável, que a
Constituinte seja a única via deacesso a um tipo
avançado de democracia. Há exemplos históricos
que provam o contrário. Muitos fatores podem in-
terferir e determinar um caminho diferente para o
processo. Não se trata, aqui, de fazer futurologia,
mas, sim, de apresentar a proposta que, hoje, é a
mais realista e que parece indicar o rumo mais pro-
vável dos acontecimentos.
Liberdade e Luta - Nós não vemos a convocação

de uma Assembléia Constituinte como solução
para se resolver os grandes problemas da nação. A
Assembléia Constituinte: não é uma forma de go-
verno e não é essencial para resolver osproblemas
sociais, Pode ser que nem se passe por uma As-
sembléia Constituinte; porém, uma Assembléia
Constituinte: pode ter uma grande utilidade no
processo de organização dos setores populares,
podecontribuir para o processo de transformações
sociais..
 

Rio:grande apoio, mas .

há resistência

A tese de eleição de uma Assembléia Nacional
Constituinte tem sido defendida por vários setores
da oposição, Qual sua opinião sobre esta proposta?
Ela :P justa? É oportuna"

DCE da Universidade Federal Fluminense - É
uma proposta justa, porque abre perspectivas de
ruptura com o tipo de dominação política e social
existente no Brasil, que é uma dupla dominação,
uma dominação nacional e uma dominação social.
E ao mesmo tempo a proposta abre perspectivas de
participação ampla às camadas populares, dentre
as quais se incluem os estudantes,e até mesmo de
transformação da sociedade brasileira, da sua es- '
trutura de poder, da sua estrutura política, como
também da forma como se organiza a produção e
de como se dá a apropriação dessa produção.
Agora, a questão da oportunidade da proposta

da Assembléia Constituinte deve ser discutida e
aprofundada, primeiro porque hoje, mais do que
nunca, o regime vive a contradição de não conse-
uir se institucionalizar, devido à seu isolamento
o conjunto da sociedade, e à sua incapacidade de

manter o sistemade dominação sem gerar um des-
contentamento bastante amplo. Segundo, porque
é crescente a aglutinação de todos os setores da
oposição democrática que se opõeemesse tipo de
regime, setores que hoje não se restringem apenas
ao MDB, à oposição consentida e criada pelo próprio
regime,
A oposição democrática brasileira é bastante am-

pla e a todos, hoje, interessa uma ruptura com o
tipo de dominação, e a discussão de uma alternati-
va política capaz de viabilizar, a curtoprazo, essa
ruptura, que é a proposta de Assembléia Nacional
Constituinte.

Diretório Acadêmico Hermano Junior (Fac. de
Ecón. e A da UFF) - Odebate sobre a
Assembléia Constituinte está surgindo num mo-

ue existe também o debate sobre a
própria validade do A1-5, quandomesmo elemen-
tos da Arena já discutem a vigência do Al-5, se ele
tem que ser permanente ou não, a possibilidade de
se estabelecer um prazo para que ele finde,etc. Do
lado de setores do MDB, com um pouco mais de

22/ .ÇQHãHWWIE _cloçnbgnivlidaqg qu menos, a gente vê uma boa par-
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cela se posicionando frontalmente contrária ao Al-

5 e, sempre que tem uma oportunidade,colocando

o AI-5 como ultrapassado, estando numa situação

hoje de desserviço ao regime. A Constituinte surge

nesse momento de debate, onde a gente tem o
projeto do senador Teotônio Vilela (o Projeto Bra- .

sil), tem os debates a respeito dos acordos que po-

deriam haver entre Arena e MDB, e também num
momento em que mais setores da população co-

meçam a se posicionar em torno da redemocratiza-

ção do país, com uma participação mais ativa da

Igreja, dos estudantes, dos próprios cientistas, que

acabaram de ter esse ano a sua reunião Anual. da

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

com um caráter muito mais polêmico.

Então, ignorar a importância da Assembléia

Constituinte, desse debate, é uma coisa que não

deve nem passar pela nossa cabeça, uma vez que

nos estudantes temos nos procupado bastante e

nos posicionado da redemocratização do

, nossopaís. Nesse sentido, eu acho'que a discugçç
hleti na ea) 019e 20 a (Rog do 9< <

a respeito da Assembléia Constituinte já passa para -
quais seriam as suas características. Porque a gente
poderia ter uma Constituinte realizada através de
um decreto ou qualquer coisa assim, que pusesse
Arenae MDB elaborando a nova Constituição, o
que no caso seria uma Constituinte capenga,que já
nasceria-morta, comofoi o caso da Lei Orgânica
dos Partidos. E por falar em Lei Orgânica dos Parti-
dos, fazer a Constituinte com Arena e MDB é insti-
tucionalizar o AI-5 e a Lei Orgânica dos Partidos.
Então, a Constituinte só teria um sentido redemo- .
cratizador se fosse precedida de eleições livres e
diretas e com libercgde para os partidos políticos.

* Teria que sercom mais liberdade de organização.

DCE da Pontifícia Universidade Católica - Inicial-
mente, para situar o debate sobre a Constituinte,
do qual sem dúvida os estudantes não podem ficar
à margem, é necessário se situar o atual quadro

a U .. continuano página qolado

vp Ouepe
166 & 13/43

3 13 lov 5/9 Sup

h

 



$

continuação da página ao lado

"político do, país, a partir da crise do "milagre", da
abertura de uma crise econômica, trazendo dissen-
sões claras dentro do bloco dominante, e o impas-
se a que chega o bloco dominante para resolver
seus problemas econômicos, que se reflete a nível
político. A gente vê que existe hoje uma parcela da
própria burguesia insatisfeita com o regime atual,
ue umasérie de projetos estão começando a se
efinir: Dentre esses projetos, surge o de uma As-

sembléia Constituinte, uma discussão queEstá sen-

do travada a nível de-setores da
insatisteita e a nível dos setores médios da socieda-
de, hoje, com a crise, em contradição com o regi-
me. Mas, na verdade está fora de discussão de ou-
tros setores fundamentais da sociedade, como os
próprios trabalhadores, que não se encontram ab-
solutamente em cena política, discutindo alternati-
vas de poder. -
A Assembléia Constituinte se afigura como uma

alternativa de poder ao atual regime, ao nível das
classes que estão em cena, uma alternativa de po-
der de modificação da dominação, mas que não
traz a contestação da dominação; modifica-se a
forma de dominação de classe, mas a dominação
perdura. Uma Assembléia Constituinte não ques-
tiona, hoje, em absoluto, a dominação de classe da
sociedade Brasileira, e a discussão eu acredito que
não seja apenas de se colocar favorável ou contrá-

. rio a uma Assembléia Constituinte.:
É preciso notar que vários outros aspectos como,

. por exemplo, quem iria convocar essa Assembléia.
Constituinte, a própria viabilidade dessa As-
sembléia Constituinte hoje, como ela seria convo-
cada, a partir de quem, se o MDB iria convocar essa
Assembléia, se para isso ele iria necessitar de maio-
ria nas eleições; portanto levar, como já foi dito,
uma campanha para as eleições de 78 com a ban-
deira da Constituinte, como fez em 74 em relação à
CPI: "Vote no MDB porque o MDB vai convocar a
CPI" e agora "Vote no MDB porque o MDB vai
convocar uma Assembléia Constituinte", Na verda-
de,essa é uma discussão em que os estudantes es-
tão interessados, mas não porque a Assembléia
Constituinte vá resolver os problemas dos estudan-
tes, que não estão, hoje, interessados na solução
apenas de seus problemas. Os estudantes já têm
suficiente experiência histórica para saber que o
movimento estudantil em si não vai liderar ne-
nhum processo de transformação social ou coisa

: do tipo. Portanto, o movimento estudantil busca a
sua consequência, ele é consequente na medida
em que assume perspectivas historicamente conse-
quentes,
Não seria uma postura correta do DCE da PUC,

no caso;defender a Assembléia Constituinte por-
que os estudantes,enquanto setores médios, iriam
se sentir melhores com essa Assembléia Consti-
tuinte ou coisas do tipo. Há que se ver a viabilidade
histórica disso, e a possibilidade de convocação
dessa Assembléia, & se saber como essa As-
sembléia pode ser convocada; e, ao que parece,
hoje, na atual conjuntura, uma Assembléia Consti-
tuinte que venha a surgir,vai ter necessariamente
maioria dos setores burgueses insatisfeitos e apon-
tar talvez para uma redemocratização, mas apontar
mais ainda no sentido de manter a dominação de
classe, e correndo o sério perigo de se colocar ou-
tros setore na Cauda das propostas que não têm
realmente nada a ver com esses outros setores, ao
nível de suas perspectivas históricas e tudo o mais.
Portanto, esse degate da Assembléia Constituinte
está em pauta, está em discussão e a gente deve ver
até que ponto esse apoio à Constituinte vai real-
mente resultar numa perspectiva consequente his-
:orícamente de transgrmação da sociedade brasi-
eira.
Diretório Acadêmico Raymundo Soares, da UFF

(DARS) - Esse debate da Assembléia Constituinte
ganhou uma dimensão nacional a partir do fecha-
mento do Congresso Nacional, em abril, e isso a
gente deveria avaliar melhor; mas desde que a
gente se lançou esse ano nas eleições naFaculdade
a levantava, dias antes desses acontecimentos, a
Landeira da convocação de uma Assembléia Na-
cional Constituinte como uma alternativa viável
para a atual situação do país. O fato de ela ser justa
ou não a gente deveria avaliar fundamentalmente
sob dois aspectos. Um, que é um aspecto que, mes-
mo que meramente formal, acho que não deve ser
negado, que é o de ãue o Brasil hoje em dia não
tem uma ordem jurídica clara, quer dizer, as leis
que regem a vida nacional são na verdade um ema-
ranhado de leis contraditórias: tem o Ato Institu-
cional no 5 e tem a Constituição que dentro dela le-
gitima o AI-5, que manda mais que ela; é uma ba-

gunça generalizada. Então, se coloca <omo uma
necessidade óbvia a normalização, vamos chamar
assim, da vida nacional. A gente vê a proposta de
Assembléia Constituinte como a alternativa que
vai, não mais em termos meramente formais, mas
em termos do conteúdo dela mesmo, que vai ser a
melhor alternativa dentro dos interesses não só dos
estudantes como da maioria da população. Basica-
mente, algo que eu gostaria de levantar já, como
um ponto de debate, é que não se deve ver avon-
cocação dessa Assembléia como uma grande pana-
céia que vá resolver todos os problemas de ordem
estrutural, dos interesses das várias classes do país e
ue vão ser resolvidos não dentro mas fora da
onstituinte. Nunca a humanidade resolveu ne-
nhum de seus problemas básicos através de coisas
desse gênem'não vai ser no Brasil que se vai inau-
gurar isso. Mas, o problema que . , e
58:35“ nossa Opinião é o problema mais atual no
|Brasil de hoje, é o de uma ordem política
contenha dentro dela um mínimo de

se organizar e se manifestar, enfim, expressar os seius
interesses e exigências históricas.

Dentro disso, é óbvio que a gente vai ter que le-
, vantar o problema não em termos vazios,mas le-
vantar necessariamente todas as exigências para
que ela seja realmente aquilo que vai resolver o

é
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Emblema da ausência de liberdades amplas no
rasil de hoje.

DCE - UFF - Existem duas questões básicas que
precisam ser vistas preliminarmente. A primeira é
assinalar que tipo de dominação se encontra hoje
no Brasil, ou seja, quais são as características básicas
dessa dominação, e a que serve esse tipo de regi-
me. As duas características essenciais desse regime
é que ele serve aos interesses fundamentais do
grande capital monopolista, seja o grande capital
monopolista internacional seja o capital monopo-
lista nacional a ele associado, e em segundo lugar,
aos grandes latifundiários, aqueles que monopoli-
zam a terra no Brasil. Então, isso de imediato vai
atingir duramente dois grandes setores das cama-
das pogulares brasileiras, os trabalhadores urba-
nos, sobretudo os ocupados na indústria de trans-
formação, que são submetidos a um sistema de ar-
rocho salarial muito intenso, e as massas do campo,
sejam os trabalhadores rurais, sejam os campone-
ses, que estão sendo expulsos de suas terras, que
estão sendo explorados brutalmente, como, por
exemplo os bóias-frias. Além desses dois setores
importantes e fundamentais da sociedade brasilei-
ra, observa-se também uma crescente proletariza-
ção das camadas médias urbanas, profissionais libe-
rais, etc. Também a pequena e a média empresa,
de capital nacional, que são um contingente nu-
meroso, embora economicamente não detenham
a hegemonia na economia brasileira, também são víti-
mas desse tipo de dominaçãoi, tendo os seus interes-
ses contrariados, seja pelo grande capital monopolis-
ta, seja pelas forças mais reacionárias do campo, dos
mªis latifúndios e do monopólio da terra. Então;
essa caracterização é fundamental. para se entender
pórque o regime vive numa situação de isolamento
tão grande. Basicamente ele se apóia numa minoria
da potrulação que detém em seu poder uma parcela
considerável da riqueza, quase que toda a riqueza na-
cional. Sobretudo numa situação de crise em que
mesmo as classes dominantes tradicionais hoje não
têm espaço para manter a sua dominação e são alija-
das do poder pelo setor hegemônico dessas classes
dominantes que é fundamentalmente o grande capi-
tal monopolista financeiro e o latifúndio. Então, é
dentro desse quadro que a questão das liberdadesde-
mocráticas surge como uma alternativa de luta assu-
imida por todos os setores descontentes da população.

  

Os trabalhadores, as camadas populares, as ca-
madas médias urbanas são os maiores interessados
nas liberdades democráticas. Primeiro, porque eles
não têm nada a perder com as liberdades democrá-
ticas. Até mesmo alguns setores do grande empre-
sariado talvez no futuro tenham a perder com uma
dose maior de liberdades democráticas, mas as ca-
madas populares nunca tiveram e nunca vão ter
nada a perder com as liberdades democráticas. E é
essa situação de dominação que está levando à
convergência de interesses de todos esses setores
em torno das bandeiras de luta que se colocam
concretamente para a defesa das liberdades demo-
cráticas. E a discussão que se trava hoje é saber em
que medida a proposta de convocação de uma As-
sembléia Nacional Constituinte é hoje uma ban-
deira de luta mais avançada, pelas liberdades de-
mocráticas capaz de restabeleceraos trabalhadores
os seus instrumentos de luta, e mais ainda, permitir
que a ruptura com esse tipo de dominação leve ao
estabelecimento da democracia no país.
A Assembléia Nacional Constituinte não implica

necessariamente na constituição de um novo pacto
social em que fique assegurado um novo tipo de
dominação que contrarie os interesses das camadas
populares. A Assembléia Nacional Constituinte sig-
nífica, por enquanto, apenas a ruptura desse tipo
de dominaãão e a sua constituição não implica na
supressão de alternativas mais avançadas para as
camadas populares, Vai depender Íundamental-
mente da capacidade das camadas populares leva-
rem adiante esta e as demais bandeiras de luta que
são específicas dos trabalhadores, dos assalariados,
das massas camponesas, das camadas médias urba-
nas; a capacidade de fazer com que esse processo
de dinamização da oposição democrática no Brasil,
de conquista de mais liberdade, de ruptura dessa
dominação, leve necessariamente à transformação
da forma como se organiza a produção no Brasil,
da forma como se distribui a riqueza no Brasil, da
forma como se participa do processo de decisão
política nacional.
As Características da luta da oposição democráti-

ca hoje no Brasil são nacionais, na medida em que
elas se confrontam como grande capital mangro-
lista internacional, e são democráticas na medida
em que elas vão corresponder às aspirações mais
legítimas das camadas populares.

DAHJ - Pelos jornais mesmo, vê se hoje em dia
que alguns setores que tempos atrás concordavam
totalmente com o regime instalado hoje já não en-
toamloas a esse reã me. Isso a gente pode atribuir
principalmente ao fim do "milagre". Esse "mila-
gre!" foi ficando cada vez menos santo e se notaque
muitos descontentamento expressos nos. jornais
diariamentesão fruto deum acordo a que ainda
'não se chegou entre ossetores empresariais para

' mento a lutà por li

ver quem vai perder menos ou quem vai ter mais
ou menos facilidade de crédito, coisas desse tipo.

Então, esses setores também estão interessados
numa rlecfefinifão do modelo político brasileiro,
uma vez que eles não têm canais de expressão em
que possam negociar e lutar livremente pelos seus
interesses. Por outro lado, a gente vê nos setores
populares uma situação de maior afastamento ain-
da, no Parlamento eles encontram algum eco em
um ou outro parlâmentar do MDB e é justamente
sobre esse um ou outro parlamentar do MDB que
cai a punição do AI-5. É nesse sentido que a Consti-
tuinte assume uma importância muito grande: Se
essa Constituinte for feita em cima do que a gente
tem hoje no Congresso de MDB e Arena, a gente
está possivelmente prestes a assistir uma resolução,
uma votação de uma Constituinte, que égustamen-
te o inverso de uma redemocratização. Estariamos
arriscados a ver uma Constituição harmônica, que
funcionaria como uma fórmula mágica, e que teriá
dentro de si a constitucionalização ão AJ-5, da cen-
sura, do 477 e de outras Coisas mais. Então,o nosso
debate sobre a Constituinte, uma vez que é uma
realidade que a gente não pode ignorar, não toma
a forma de sim ou não; ele toma a forma de qual
seria a representatividade, Ele seria tão mais repre-
sentativo quanto mais ele estivesse afastado da Lei
Orgânica dos Partidos. Existindo no caso para se
elaãorar essa Constituinte os atuais representantes
da Arena e do MDB o resultadoque a gente teria
seria fácil de imaginar. A condição essencial para
essa Constituinte, então, na nossa opinião, teria
que tomar a forma de uma Constituinte livremente
eleita e soberana onde os partidos fossem discutir
bastante, durante a campanha eleitoral, como esta-
vam encarando a Constituinte e a necessidade da
redemocratização, qual o sentido dessa redemo-
cratização. Então, voltando ao ponto inicial, com
uma Constituinte feita em termos de uma fórmula
mágica, com a atual situação no senado e nas Ca-

. maras, não teriamos uma normalização da vida
política nacional terfamos isso sim uma normaliza-
cão do AI-5, do 4477, da censura, do direito anti-
greve, e de todos os pontos que vão frontalmente
contrários aos interesses da maioria da nossa popu-
lação.

DCE - PUC: - Inicialmente eu queria fazer
uma crítica da terminoilogia "normalização" da
vida política do país, porque a gente poderia colo-
car, diante do quê colocou, por exemplo, o colega
do DARS diante da atual bagunça legal, ou institu-
cional, ou ilegal;emique vive o país, seria normal,
por exemplo, o regime anterior a 64, em quehavia
uma Constituição, a legislação não era impingida
pela força etc. Seria considerar a normalidadã ge
um regime democrático-burguês e isso na verdade
estaria fazendo o próprio jogo da ideologia, que
considera uma sociedade de classes, por exemplo,
uma coisa normal. Eu não acredito que normalizaar
O país seja voltar a 64 ou coisa do tipo.

A questão da luta pelas liberdades democráti-
cas sem dúvida é de interesse muito grande dos se-
tores populares; realmente eles não têm nada a
perder com as liberdades democráticas, mas têm
muito a perder com o tipo de condução que se
pode dar nessa luta, quando se sabe que no mo-

berdade democráticas pressu-
põe necessariamente uma conciliação de classe,
em que no caso, os setores populares, por não es-
tarem organizados, estariam sendo entregues pra-
ticamente de mãos atadas aos setores dominates.
clara a contradição que existe entre um Papa Júnior
(empresário de São Paulo), que está interessado
nas liberdades democráticas, e o Severino da obra
que, segundo se coloca estaria também interessado
em liberdades democráticas. Não se pode colocar
o Sr. Papa Júnior de mãos dadas com o operário
que trabalha na empresa dele, ambos numa luta
por liberdades democráticas; parece claro quem
teria a perder com isso. E em relação à questão da
Constituinte, sobre a questão de o debate não ser
sobre a favor ou contra, mas como a ANC se daria,
foi colocado que seria necessária a expressão de
todos os setores, Realmente, essa é a questão. Não
é suficiente se colocar a necessidade da expressão
de todos os setores e eles imediatamente, como
num passe de mágica, iniciariam a sua expressão.
Na verdade, o que se tem de conquistar hoje é que
os setores populares se expressem, se organizem.E
isso não é conseguido simplesmente com uma fór-
mula mágica de uma Assembléia Constituinte. Essa
Assembléia Constituinte não seria representativa
apenas na medida em que estivesse desvirrculada
da Lei Orgânica dos Partidos, mas seria representa-
tiva 'na medida em que ela tivesse representados
todos os setores, e mais, que ela fosse realmente
conquistada por esses setores, e não doada pelas
classes que hoje estão em cena política, como uma
solução para os seus próprios problemas ecorômi-
cos e seus impasses institucionais,

DARS - Sobre o problema do termo "normali-
- zação", que o colega da Economia também usou, é
obvio que não é um termo dos mais felizes e nem
tem uma precisão histórica concreta; algo é normal
é anormal, isso é lógico. Mas o que eu queria dei-
xar claro sobre o problema da bagunça das leis é
que é "óbvio que o(Problema político nacional
não é esse em termos de fundo. Se a minha casa es-
tá uma bagunça, eu apanho uma vassoura e arru-
mo, o problema não é esse. O que é claro é que a
situação é de anormalidade jurídica, e daria para a
gente usar esse termo, ou seja, o Brasil é um país
em que a Constituição não é a Lei Maior, isso espe-
lha contradição fundo, de quearama
legalllls'âe organiza gio-gaúádedade bgagleii ra hoj:
marginalizam amplas camadas da população, n
do poder somente, mas mesmo da possibilidade de
terem um canal de expressão. As várias classes da
sociedade se organizam de mil formas, em «associa-
cões de classe, em partidos políticos. E nas formas
de 2 $ a am
plas camadas são negadas as formas mais básicas de

" continua na págind seguinte CONSTITUINTE/23
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organização e expresssão dos seus interesses.
Então, a anormalidade jurídica não é a causa

de nada, porque senão o governo dizia amanhã -
eu acho que ele não vai dizer, mas poderia dizer:
""bom, se o problema é a bagunça, eu arrumo um
jeitinho, boto o AI-5 dentro da Constituição e fica
uma coisa mais normal", Logicamente, para um
problema de aspecto meramente formal, e o fato
de ele ser formal não quer dizer que ele não seja
um problema, que é a situação de anormalidade
jurídica nacional, pode haver dois gêneros de pro-
posta e o regime tem a dele, que se expresa de vá-
rias maneiras; tem gente que diz que é botar o AI-5
dentro da Constituição, tem gente que diz que a
solução é a formação de um Conselho de Estado e
até tem gente mesmo que diz que a solução é que
nas eleições de 78 se eleja ou o MDB ou a Arena e
o partido vencedor dará então a nova Constituição
ao Brasil.

A oposição popular e a oposição democrática
verdadeira devem ter um outro tipo de projeto,
que pelo aspecto não necessariamente do atendi-
mento imediato da suas reivindicações mais bási-
cas, mas pelo da instauração no Brasil de uma or-
dem de liberdades formais básicas, mínimas. Basi-
camente em cima disso é que acho que a As-
sembléia Nacional Constituinte é a proposta alter-
nativa desses vários setores democráticos , em fun-
ção basicamente das prerrogativas que se colocam
para a ANC, ou seja, a concessão de ampla anistia,
abolição dos atos de exceção, livre organização
partidária, direito de livre manifestação , etc. - que
vão garantir não o predomínio histórico dos inte-
resses de tal ou qual. classe ou setor da sociedade,
mas vão garantir uma nova ordem, onde odebate
se trave em novas condições. Essas novas condições
interessam a todos, aos estudantes, ao clero, aos
trabalhadores, enfim, à grande maioria da popula-
ção brasileira.

Uma pergunta para o DCE da PUC. Se vocês en-
tendem que a Assembléia Nacional Constituinte

' mudaria o caráter do regime ou da: dominação, de
que forma se daria essa mudança, isto é, à quem ela
mais beneficiaria?
DCE - PUC - A pergunta veio também em cima

das colocações do colega do DARS de que, sem dú-
vida, uma ANC representa uma alternativa de po-
der ao regime; mas não teriamos mais um regime
nos moldes desse, teriamos um outro tipo de regi-
me. E não se poáe desvincular um regime de sua
base de sustentação. É aceitável a discussão de qual
base tem o regime, que parcela da classe dominan-
te o sustenta %oje. Mas sem dúvida o poder é um
poder de classe. E ele tem formas, uma classe exer-
ce o seu poder de diferentes formas de dominação.
Poderia, havendo uma Constituinte, se modificar.a
forma de dominação, sem haver mudança estrutu-
ral na sociedade. Aí eu 'discordo do colega do
DARS quando diz queuma Assembléia Constituin-
te não iria atender ou garantir o interesse dessa ou
daquela classe; é impossível que um projeto políti-
coª'noje não venha atender ao interesse desse ou
daquela setor, há um setor interessado, senão o de-
bate estaria sendo estéril, sem dúvida há classes, há
frações de classe interessadas numa Assembléia
Constituinte. O que se está discutindo aqui é que.
tipo de Constituinte interessaria realmente às clas-
ses fundamentais, aos setores oprimidos dá socie-
dade, aos setores explorados; -que tipode Consti-
tuinte interessaria a esses setores e se esse tipo de
Constituinte pode se dar hoje. essa a discussão;
agora que a ANC atende a interesses; sem dúvida
que atende, Basta ver se atendeaos interessesdes-
ses: setores, t
DARS - Eu queria esclarecer que o que falei é

que a ANC não vai atender necessariamente aquilo
que a gente chama de interesses estratégicos, his-
tóricos, de alguma classe. Se a gente apanhar, por
exemplo, os camponeses, eles tem um interesse,
que é a propriedade da terra, ou seja, eles têm in-
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teresse em que haja no país a reforma agrária. Isso
não vai ser necessariamente garantido por uma As-
sembléia Nacional Constituinte e por um novo or-
'denamento da vida nacional. Isso vai ser garantido
porum outro tipo de processo; eles têm que se or-
ganizar, que encaminhar a sua luta de ene manei-
ras, ináependemememe dé haver ou não a As-
sembléia Nacional Constituinte, mas ela vai inte-
ressar a eles e a todos na medida em que a ANC vai
dar ao país um regime de liberdades que propicia a
todas as classes e setores da vida nacional condi-
ções de melhor organização, de melhor mobiliza-
cão. E me parece óbvio que uma ordem dessas só
vai interessar hoje aqueles que não desfrutam
dessas liberdades, É lógico, aqueles que hoje já
desfrutam não se interessam por uma nova ordem.
É nesse nível que eu disse que a ANC não vai ga-
rantir a realização de interesses históricos de nin-
guém, mas é óbvio que ela interessa a vários seto-
res .da vida nacional, da sociedade brasileira,
DCE - UFF - É consensual aqui que o país carece

de transformações econômicas e sociais profundas,
Barça assegurar o atendimento das reivindicações
ásicas da grande maioria da população brasileira.

Então, é tendo em vista essa necessidade que ob-
servamos a existência de um sistema de dominação
autocrático, que não respeita sequer as leis que ele
mesmo cria. Por exemplo, a Constituição que a
gente tem vigorando atualmenteé uma Constitui-
ção criada por esse regime, com lei antigreve, com
atrelamento de sindicato a Ministério do Trabalho,
com a estrutura fundiária e legislação específica
problema da terra que não atende aos interesses
das camadas camponesas, das camadas dos assala-
riados rurais, etc,

Então a gente vai observar, primeiro que o Al-5,
ue se sobrepõe à Constituição e toda a legislação
esse regime, passa a ser, a partir de um determi-

nado momento, o divisor de águas de quem é e
quem não é oposição no Brasil. Éao mesmo tempo
ele passa a ser o principal entrave à imersão de um
processo dé transformação econômico-social mais
profundo, na medida em que essa transformação
econômico-social, que a gente pode dizer que é
consensual aqui, implica necessariamente na movi-
mentação das classes sociais no Brasil; ela exige a

rticipação ampla de todas as classes sociais, e aí é
undamental às classes sociais a existência de prer-
rogativas e instrumentos essenciais para a sua parti-

  

cipação nesse processo de transformação social,
ue exige o fim de um regime de exploração impe-

rialista, de apropriação da riqueza nacional, de
alienação da cultura nacional, de superexploração,
da força de trabalho dos assalariados, de apropria-
ção da terra daqueles que vivem nos minifúndios e
nas pequenas emédias propriedades agrícolas etc.

Então, o atendimento das reivindicações des-
ses setores exige prerrogativas políticas e formas de
Organização e participação política que são pró-
prias a cada um desses setores. Os setores vão se
organizar de acordo com as suas ideologias em
partidos políticos, de acordo com a natureza da sua
atividade produtiva, através de formas associativas,
em sindicatos, em associações etc. A existência
desses mecanismos de representação e participa-
ção está fundamentalmente ligada a uma redefini-
ção da estrutura política, poque a atual inviabiliza,
proibe e reprime essas formas de organização mar-
ginais, porque não são autorizadas pelo Ato Insti-
tucional no 5. 1

Dentro da perspectiva de transformação pro-
funda das relações socias e das relações econômi-
cas, das relações do Brasil com os demais países do
mundo, sobretudo os países ditos imperialistas, im-
plica necessariamente na participação das camadas
populares, das camadas médias urbanas e demais
classes sociais no processo político. E a Assembléia
Nacional Constituinte é um instrumento, primeiro,
gue exige a derrubada de um determinado tipo de
ominação. Exige o fim do Al-5, o fim da lei anti-

greve, exige liberdade para os sindicatos, para or-
ganização dos partidos políticos, anistia geral,am-
pla é irrestrita, fim do 477 e a àpuração de tódas as
arbitrariedades e irregularidades cometidas, não só:
de forma a restabelecer as prerrogativas daqueles
ue foram mais diretamente prejudicados, como

ãe forma também a punir aqueles que são respon-
sáveis por essas arbitrariedades e essas irregularida-
des. Então, a Assembléia Nacional Constituinte exi-
ge medidas que permitam a todas as classes sociais
igualdade de condições prá se organizar e partici-
par do processo político e assegure de imediato
prerrogativas democráticas pra essa participação.
Mas, em momento algum ela significa que os inte-"
resses mais imediatos de tal ou qual setor da opqsi-
ção democrática, nem tampouco a supressão das
aspirações , maiores das camadas populares, que
estão em causa,

. Argumenta-se que as camadas populares: não
estão suficientemente organizadas para fazer pre-
valecer os seus interesses imediatos; isso é correto,
mas é uma meia verdade, porque elas não estão su-
ficientemente organizadas, primeiro porque são
reprimidas na medida em que se opõem à legisla-
ção que restringe a sua participação. Segundo por-
que, de certa forma, elas nãoestão unificadas em
torno de uma proposta política capaz de atender
aos interesses comuns das camadas populares, das
Camadas médias urbanas e que não são excluden-
tes no atual momento dos interesses do empresa-
riado que se vê ameaçado pelo grande capital mo-
nopolista, que se vê ameaçado pelo latifúndio. A

' partir do momento em que as camadas populares e
camadas médias urbanas conseguem assumir uma
bandeira de luta que seja mobilizatória, que permi-
ta o seu engajamento no processo político e ao
mesmo tempo conquistar as prerrogativas demo-
cráticas, as formas de organização e os instrumen-
tos de luta de que ela precisa, essas camadas estão
automaticamente assegurando condições essên-
ciais no sentido de participar do processo político e
levar a sua Proposta de convocação de uma ANC
ao desenvolvimento de um processo de transfor-
mações sociais e econômicas profundas que assegu-
ra a ela o atendimento das suas reivindicações bási-
cas e ao mesmo tempo encerre o tipo de denomi-
nação nacional, de denominação social extrema-
mente violenta e reacionária e que a gente observa
em nosso país, levando as taxas de exploração a
níveis absurdos e semelhantes a poucos países do
mundo capitalista.

 

Oapoio do DCE daBahia

O Diretório Central [

de Estudantes da Universidade.

Federal da Bahia apóia a luta pela Constituinte '

S á algum tempo, a questão da Consti-
tuinte vem sendo discutida entre os
universitários baianos.A atual diretoria

do DCE, eleita com 66% dos votos nas eleições |i-
vres e diretas de 76, já levantava em sua plataforma
a bandeira da Assembléia Constituinte livremente
eleita. Vários debates, organizados
estudantis e pela Ala Jovem do MDB, evidenciaram
grande concordância da maioria com a tese da
Constituinte. As representações estudantis da Uni-
versidade Católica vêm afirmando nos seus docu- -
mentos esta mesma bandeira.

Por que(ganha corpo, também no meio estudan-
til, a tese ce er
compreensão do antogonismo existente entre os
anseios dos estudantes (e demais setores do povo
brasileiro) e o conteúdo das leis existentes no País, .
a começar pela Constituição; inclusive por estar-
mos diante de um estanho caso onde uma lei su-
prema suspende-se a si própria. A ordem econômi-
ca, social e política existente no País não atende aos
anseios do povo e precisa ser modificada. Aluta
pela modificação dessa ordem se dá na mobiliza:
ção crescente dos estudantes, das donas de casa,
dos trabalhadores do campo e da cidade, de seto-
res e do clero e até mesmo de setores

las entidades

Constituinte? Cresce em nosso meio a '

empresariais. A constituição existente, ainda mais
com o "pacote" de abril, também não atende aos
anseios do povo, precisando ser substituída.

Uma Constituinte só resolverá osfroblçmas se
for democrática e livremente eleita. Só assim, cada
um dos setores da vida brasileira erá expressar
sua vontade e fazer valer o peso de sua representa- .
tividade real. Para que isso aconteça, é necessário
que a eleição seja precedida de franquias demo-
cráticas totais, e entre elas a liberdade de expres-
são, manifestação e organização, a dissolução dos
partidosatuais, com organização. livre de tantos .
partidos quantos forem necessários para represen-
tar as diversas classes sociais e setores de classes, a
extinção de todas as leis de exceção atualmente em
vigor , entre as quais o 477, além da anistia ampla e
irrestrita para todos os presos, cassados, banidos e
exilados políticos. :
Nos debates que temos realizado, alguns colegas

têm levantado discordância em reÍaçg) à ideia da
Constituinte. Argumentam, inicialmente, que o
governo podearrebatar a bandeira da Constituinte
convocando uma, meeira e incosequente, através,
por exemplo, da transformação do atual congresso.
Concordamos que exista este risco, mas não vemos
nenhuma novidade nele, Todos os paderosos, de

todos os tempos, sempré tentaram manipular as
reivindicações populares, atendendo-as parcial-
mente ou de forma deturpada. Esserisco é elimina-
do na medida que os setores interessados na trans-
formação estejam organizados e conscientes de
seus reais objetivos. Daí a necessidade de que a
Campanha pela Constituinte seja ampla e se apoie
num esforço de maior organização das forças de-
mocráticas, particularmente os trabalhadores. Ace- .
nam também com o risco duma Assembléia Consti-
tuinte eleita ser dominada por forças conservado-
ras. A visão desse risco muitas vezes é exagerada
pelo descrédito existente entre determinado tipo -
de "intelectuais" quanto à capacidade das massas .
populares forjarem o seu próprio destino. Exagero
à parte,, o risco existe : em consequência do

. nível de organização ainda baixo dos trabalhado- .
res. Entretanto, é na luta do dia a dia, incluindo a
luta" pela Convocação da Constituinte, e não fora
dela, que a consciência e o nível de organização
crescem. Na verdade, estas e outras questões, de-
vem ser examinadas em cotejos com a questão
principal:' interessa ou não ao povo brasileiro mo-
dificar a atual ordem econômica,(folítica e social,
assim como a sua expressão jurídica? Não temos
dúvida que sim, daí a necessidade imperiosa da
Constituinte, soberanae livre" b

 


