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Nada se faz sem o povo
Entrevista com Maria Nilde Mascellani [ut]

Como yocê encara areivindicação de uma Assembléia Nacional Constituinte?
A primeira idéia se relaciona com a situação vigente no Brasil, caracterizada tanto no rlano político, como no píano econômico e social, pelas mais
profundas opressões a que está submetida a maior
parte da população. É preciso pensar uma proposta
alternativa para a superação do atual quadro político; atualmente surge em nosso país, a partir de aluns ãrupos e personalidades de destaque, a idéia
e se levar avante a proposta da Constituinte. Então, me parece que defender tal proposta seria
uma tentativa de responder, a curto prazo, à
problemática política nacional, ou, mais precisamente, aos entraves que se colocam ao real desenvolvimento político da população da mesma forma
que ao desenvolvimento social e econômico do
país enquanto um todo.
W
Entretanto, o significado da Constituinte me parÉce ainda obscuro para a maioria da população e,
por incrível que pareça, acho que ainda é desconhecido mesmo de uma boa parcela de estudantes,
profissionais liberais e até intelectuais.
Assim sendo, eu teria restrições quanto a uma
formulação precipitada da Constituinte. Nesse debate deveria haver ampla participação popular especialmente nos extratos dos trabalhadores urbanos e rurais, e de algumas outras camadas da população, onde essa idéia ainda não se colocou e onde
«a amplitude da mesma ainda não encontrou nível
satisfatório de aprofundamento, Quando me refiro
à precipitação, é preciso que fique claro o sentido
do termo que estou usando. Ele se refere a um cer- .
to entusiasmo que 'noto da parte de alguns grupos,
na medida em que essa idéia vai ganhando corpo e
vai sendo levada à frente.
Temo que a formulação de uma provável Constituinte seja feita por determinados grupos de caráter elitista, quer pelas condições culturais ou pelas
condições sócio-econômicas, deixando-se de lado
a participaçãogopular. Esta, para mim, é uma questão central e da máxima importância.
*
Então, como fazer chegar o debate da Consti' tuinte às camadas populares?
!
Volto a insistir na participação pogular, evitando,
assim, que a proposta seja encaminhada por um ou
outro grupo de forma discriminada. A curto prazo,
essa proposição caracteriza; a meu ver, uma tática
que deve ser.colocada em função de uma estratégia mais comprometida com os interesses popula- res.
Wa
Mejo a. caminhada dessa Constituinte dentro do '
processo histórico global, o que, sem dúvida, deixa

alãumas interrogações para o' futuro. Tenho difi, "culdade, pois, de conciliar a necessidade de encaminhar a proposta a curto prazo e de acreditar que
' dentro dela a'participação popular se dê com efi. ciência, já que ela só deveria ser buscada através da
educação popular. ..
Sabemos que esse é um processo lento. Então,
até que ponto o apelo de colocação da Constituinte como alguma coisa tática não acabaria por com. prometer a longo prazo um processo de mudanças
estruturais? Insisto na necessidade, na importância
de que o povo participe das escolhas e das decisões.. DG contrário, poderiamos ter uma Consti- tuinte proposta e definida por elites. Qualquer que
seja a escolha da maioria go povo brasileiro, julgo
' que sempre será mais correto rqspçitá—la, mesmo

ue ela vênha a implicar em sacrifícios para todos.
ge qualquer forma, será um sacrifício escolhido,
Portanto um sacrifício aceitável. O direito de escoher impõe o compromisso de aceitar o que se escolheu. Então, na dependência de como sé conduzir o debate daproposta da Constituinte, tenho receio de que ela venha a se transformar em sério
"contrato de risco" com o povo ou para o povo,
caso: este não participe do processo.
"Dentfo da conjuntura atual, admito que é necessário buscar alternativas, e repito que a Constituín, te é uma delas e portanto a aceito, Somente o pro. cesso histórico poderá mostrar até que ponto essa
alternativa irá criar condições para a efetivação das
mudanças estruturais a que já me referi, mudanças
que, visem a estabelecer uma sociedade mais justa
para todos os homens. claro que no âmbito da
"coisa política" não podemos ter certezas e deve-

mos, sempre, encaminhar as questões através de
etapas, das composições que conseguirmos fazer
com os elementos objetivos de que dispomos;
com os recursos (fue temos, portanto, dentro de

tuinte, pois ela implicaria na necessidade de indicar formas de su peração do atual regime, a curto .
prazo. Se, ao contrário, eu dissesse que sou absolutamente contra a Constituinte, que não quero nem
um processo viável politicamente. Como educado- pensar em Constituinte, que ela vai atrasar todo o
ra, percebo que é necessário esclarecer os vários - rocesso - o que
os oferecer? Há uma diextratos da população sobre o significado da Conserença fundamental em se encarar uma proposta
tituinte, seus componentes básicos e suas formas como tática ou estratégica. As minhas interrogapossíveis. Isso se faz através da educação, tanto no ções se colocam a nivel estratégico; aí, talvez, de
plano direto das discussões, nos mais diversos gru- certo modo elas coincidissem com a interpretapos, como de forma massiva, quer pelos meios de ção desses elementos ou grupos que não aceitam a
comunicação social, quer pelas manifestações po- tese da Constituinte.
pulares.
Entretanto, acho que se deve discutir e propor
alguma coisa, embora veja, ao mesmo tempo, os
De certa forma, você condenou a precipitação riscos
da prática. Agora, em política a gente tem
da questão da Constituinte. Acha que é prematuro
ue arriscar, umª:..ém pode pretender ter certezas
que, desde já, alguns setores da oposição levantem
absolutas, ninguém
sabeªpreviamente dos resultaesta bandeira, propagando-a amplamente?
A precipitação não está no fato de se levantar a dos. Só o processo poderá evidenciá-los. Acho que
bandeira para a discussão; é mais na maneira de uma garantia que se poderia ter seria a partici
como se levanta. Dependendo da forma como ela popular; garantindo esse elemento, pré-requisito,
seja levantada, é possível ela ser definida sem levar como quiser, teriamos de algum modo assumido,
em consideração a participação popular. Se isso enquantoum todo, a proposta e nesse caso assumiacontecer, então eu a qualificaria de precipitada. riamos, junto, os riscos tambem.

Considero que a abertura do debate é necessário.
Não há problema que deva ser ocultado; se alguns
extratos da população, se algunSÉrupos, entidades

ou personalidades, estão pensando na Constituinte
acho que todos devemos debatéê-la. O que nãoaceito é que alguns pequenos grupos avoquem a si
o direito de formulá-la como julguem conveniente, sem que haja um profundo debate, uma ampla
participação. Levar a discussão adiante é uma contribuição excelente que a imprensa pode prestar; é
não só a imprensa; muitos "outros grupos podem
ser mobilizados para esse fim.
k
Conheço algluns políticos da oposição consentida que estão longe de perceber quais seriam as
etapas «prováveis de desdobramento do processo
político brasileiro, e de encarar a Constituinte nos dias atuais come tática, vendo nela, quem sabe por
ingenuidade ou por oportunismo não um meio,
mas, um ponto final, a solução gloriosa dos problemas que estamos enfrentando. Alguns pronunciamentos já deixaram entrever esse tipo de pensamento. A transmissão dessas idéias é altamente
prejudicial à formação da consciência crítica da população, dando-lhe a falsa imagem de que todos os
problemas poderão ser resolvidos; dentro desse
quadro, teremos dificuldades de levar "à frente um
questionamento permanente do processo político.. .

Como garantir a participação popular, se é que
se pode fazê-lo?
Não vejo outra forma senão através de um
cesso de elevação de consciência, de debate e educação. É claro que nas escolas isso não vai ser debatido pela própria estrutura escolar de ensino. Mas,
nas mais diversas situações de grupo e de educação
«não formal, esse debate poderia ser levado à frente,
erá esclarecer as pessoas a partir de uma
análise de conjuntura, da avaliação dos dados da si- .
tuação presente, que a maioria do povo ainda desconhece, Não sei, porém, se os gro ditores da -

idéia da Constituinte teriam a paci ncia e esperar
um pouco para que boa parte da população estivesse pelo menos mobilizada em torno da discussão, podendo, dessa forma, interferir nas decisões,
, não sendo portanto levada a reboque.

Você disse que a forma como vem sendo condu'zido o debate em torno da Constituinte, principalmente por algumas parcelas do MDB, em vez de a
Constituinte serapresentada como uma alternativa
ao atual regime, passa a ser apresentada como uma"
via para a legitimaçãodo mesmo reãime. Chega-se

até a falar na transformação do próximo Congresso
em Constituinte. Portanto, uma Constituinte conque se instalaria sem a revogação dos atos
O FANTASMA
de exceção. Como v. encara isso?
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Tenho muita dificuldade para raciocinar em torno do MDB, porque só consigo pensá-lo em terCONTRATO DE RISCO *
' mos táticos. Essa proposta, conforme você caractecom o Povo
'
rizou, só pode desembocar numa Constituinte
consentida; então, nada vai mudar e aí tanto pior.
Há também um oportunismo dentro dos partidos
Apesar de todos aqueles pré-requisitos, a Cons- . políticos,
que reforça o atual regime. Uma Constitituinte seria ainda muito limitada?
tuinte que legitime os atos de exceção e seus efeimito que sim, porque uma das coisas concre- tos, que nãopermita a anistia e de modo geral certas que
am ser atacadas, é que tenho a clare- ceie todas 'as liberdades democráticas, não é a
za de que não se resolveacurto prazo, num
Constituinteque eu e que muitas pessoas imagi«mAquenónsumouujehon
e ' nam. Somente a partir do debatefodida-á des-

inju

externas muito poderosas; é toda a reali-,
o. Até que ponto
uma Constituinte que venha simplesmente propor
uma formulação democrática, entendida no senso
comum da democracia, ou que venha a fazer algumas pequenas alterações na distribuição de renda
nas tabelas salariais, realmente estaria contribuindo para que, a mais longo prazo, o Brasil viesse a se
transformar numa Nação, numa
houvesse de fato igualdaáe de oportunidade para
todos em todos os campos? Não estou perisando
num paraíso perdido, nem numa soci
utópiCa, mas em outras alternativas que, a meu ver, seriam fruto de um processo de transformações mais
profundas. Poderiamos chamá-las de processo revolucionário, mas a palavra revolucionário é dúbia,
ra medida em que até 64 se transformou em fevolução.
nfim, eu tenho claro que assim como o povo
não entende «ainda «de Constituinte, porque
não tem informações, também não dispõe ainda de
condições ou pré-requisitos para acionar um processo mais avançado, mais radical. Temos que percorrer essas etapas. Mas Sueca-me perigoso que,

"dade econômica que está em

com a instalação de uma Constituinte, o povo se dê
: por satisfeito e que, a partir dal, tenhamos dirigentes capazes de manipular a proposta de tal modo
que a coisa se encerre al. Tenho óuvido falar simplesmente de democracia; em certos meios nem
sequer é pensada a democracia como democracia
popular, este seria, a meuver, um dos qualificativos da Jemocrzcia, uma de suas formas prováveis.
Alguns
grupos da oposição, levando em conta
esse estággla'inda muito Ma
incipiente de consciên- o
cia e organização das forças
lares, tiram como
conclusão a ne :Ílo da tese da Constituinte, alegando que, ainda que fossem respeitados os
pré-requisitos para a instalação de uma Constituinte, os setores populares acabariam a reboque de
tendências conservadoras de aparência liberal. VoCê acha que esse tipo de negação da Constituinte é
procedente?
Até certo ponto, sim. É justamente por isso que
usei a expressão "contrato de risco com o
povo".
Por outrolado, não assumo a negação da Consti-

cobrir que há inúmeras propostas de Constituinte,
e cada uma
com um arranjo de componentes. Então, teriamos de garantir componentes que
permitissem efetivamente a Constituinte opor-se
ao regime atual.
'O importante e que ela selja fruto da decisão de uma
grande parcela da população. Deveria, portanto
aver um tempo material suficiente paraque a população fosse mobilizada para pensar no assunto e
poder participar dessa decisão. Como? Aimprensa
é um meio; a Igreja poderia assumir também esse
debate: Dessa forma, teriamos formulações de gruros que resultariam provavelmente numa química
inal a-nos mostrar, através de sondagem de opinião, o que o povo está desejando, o que é melhor
para o Brasil.

No Brasil, já tivemos algumas experiências com
constituintes, poucas, é verdade, mas que podem
ser encaradas como algo negativas. Esses aparentes
fracassos do passado não desabonariam a proposta
de uma Constituinte para o presente?
Enquanto princlrlo não podemos admitir que o
insucesso de constituintes anteriores devam nos levar à nªndo da atual proposta. Em termos de fato,
concordo em que das outras vezes fomos infelizes,
Entretanto, só uma correta análise de conjuntura
permite equacionar os indicadores da ação política
conveniente. E a cada momento histórico deve
corresponder uma análise diferenciada. Portanto,
pensar em Constituinte nos dias atuais não se prende necessariamente aos erros do p;
, Se ficássemos na avaliação desse passado, talvez concord
com uma constante, ou seja, a falta de
compreensão e de mobilização populares em torno da puros". A participação popular pode ser

considerada uma variável entre outras, mas a meu
ver assume caráter fundamental.
Importa, pois, pensar com urgência e seriedade
na alternativa que convém ao povo brasileiro, aos
90%da população que caminham para um processo de pauperização crescente, em estado de dominação. Somente com liberdade poderá haver escolhas golnscientes e a liberdade cabe ao povo conquistá-la. .
A
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"É preciso pensar com
urgência e seriedade na
alternativa que convém
ao povo brasileiro,
aos 90% da população
que caminham para um
processo de pauperização
crescente, em estado de
dominação. Somente com
liberdade poderá haver
escolhas conscientes, e a
liberdade, cabe ao povo
conquistá-la"
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O debate tem que ir ao povo
Entrevista com Francisco Weffort (*)
Como você vê a reivindicação de uma Assembléia Nacional Constituinte?
Eu creio que a reivindicação de uma Constituinte
é uma exigência do momento atual. Uma reivindicação das oposições, certamente, mas que respon- de a uma necessidade geral. Temos já treze anos,
pelo menos, de uma crise institucional que se ©
aprofunda cada vez mais. As soluções tentadas
pelo regime, as famosas fórmulas casuísticas, e que
não são de hoje, mas, desde o At-2, funcionam
como remendos num técido podre, agravam o
roblema ao invés de resolvê-lo. Outra coisa não
oi o pacote das reformas de abril, ou mesmo, um
pouco mais atrás, a Constituição de 1967, como
também, a que lhe seguiu. A .meu ver, o país nada
ganha com arremedos de soluções. Fracassos sucessivos que só têm uma vantagem: a de mostrar a
todos que os donos do poder sentem, à sua maneira, os efeitos da mesma crise institucional para cuja
solução só uma Constituinte democrática pode ser
realmente eficaz.
No momento atual, me parece que o problema
institucional se manifesta sobretuão pelo lado do
regime. Depois de tantos fracassos políticos acumulados, parece que o regime começa a sofrer de
uma ausência de perspectivas na formulação de
suas políticas, O que parecem políticas são, na verdade, remendos, tentativas para tapar alguns buracos; mas depois vêm outros, e assim por diante. É
evidente que, se o regime pudesse continuar
driblando as exigências institucionais do país, ele o
faria. Parece, porém, que ele está encontrando o
seu limite com o acúmulo de um desgaste interno
sofrido ao longo de todos estes anos, com o -acumulo das pressões liberalizantes da opinião pública, mais ainda com -a depressão econômica, que vai
se arrastando, e com uma conjuntura internacional
desfavorável.
Há toda uma série de fatores que se somam para
tornar mais grave o problema das insuficiências
institucionais do regime. Por exemplo, o processo
da sucessão, que, pela primeira vez desde 1964,
vem a público, pelo menos através das notícias que
os jornais dão, indica, precisamente, a ausência,
dentro do regime, de regras sucessórias, que só poderiam ser legitimadas através de um sistema institucional, o que, porsua vez, exigiria uma Constituinte: Evidentemente, diante do problema, os
mais diversos setores da oposição, e mesmo do regime, pensam fórmulas as mais diferentes, cada
um buscando maximizar o seu próprio interesse.
Quais deveriam ser as características dessa Assembléia Constituinte?
dao
ea
Em minha opinião, nenhuma Constituinte pode
ser tomada a sério se não for eleita democraticamente. Há uma hipótese que fala de transformação
do próximo Congresso em Constituinte. Há, mesmo, quem fale na transformação do atual Congresso em Constituinte. Isso seria uma maneira de
driblar as necessidades, porque ninguém pode tomar a sério uma Constituintesubmetida ao império
de medidas. de exceção. Quer dizer, para que a
Constituinte funcione, ela terá que ser democraticamente eleita. E, para isso, necessita-se da supressão do AI-5, necessita-se de anistia e de toda uma
série de garantias que permitam uma eleição livre
dos representantes da Nação, porque, senão, a
eleição será viciada de partida. Eu não excluiria
como possível que, mesmo nas condições atuais,
houvesse algum arranjo institucional de transição,

""Se a Constituinte
gorar, e a história
passar por outros
caminhos,
ainda assim
teriamos pela menos
alguns resultados
positivos,
que poderiam enraizar
no povo alguma outra
alternativa.,
Para prevenir
os riscos,
o certo é os setores
mais consequentes
da oposição
levarem o tema para
baixo.
Não apenas para
maiores garantias
de uma Constituinte
democrática,
como, caso ela venha
a se efetivar, para
possibilitar
a esses setores
da oposição
um meio
de se organizarem
com os de baixo"
26/ CONSTITUINTE
F 4 |H
E r"
«e 4 A MA
CK

p
na Universidade de São Paulo,
ultura Soo—pulou; - Cedec,e um dos
p

comosea fosseumaConstituinte,mas,a
s im, vai-se
chegar
um
impasse
logoa
s
e
g
u
i
r
.
Év
i
á
v
e
l
,
h
o
j
e
,
apropostadeumaConstituinte?
Avveleidade,
p
r
o
p
o
s
t
a
deumaConstituintemeparecev
i
á
eção,l. mas,viável,umumaexatamente,porquenãoéapenasuma
sonho
de
alguns
s
e
t
o
r
e
s
da
oposiexigência
r
e
a
l
da
s
i
t
u
a
ç
ã
o
,
uma
questãoque
e
s
t
á
na
ordemdo
d
i
a
.
Agora;
exatas o, existe pos ibiquleidaaediereivindicação
deques
ectentelardeo,
dumamentepori
rmasiblaháConstituinte
r eas possibilidadede
a necessidade.Eunãos
s
e
deixo
democráticasetransforme
numpretexto
para
uma
nova
fórmula
c
a
s
u
í
s
t
i
c
a
,
que,
simplesmente,
d
a
r
i
a
continuidadeao
a
t
u
a
l
estado
decsvindicação
ouscitiasrasummovimentodeopiniãopúblicaafavor
; Euachoqueesseéogrander
iorscoi:scaro edeide
uma
Constituinte
"
c
o
r
e
dasnhodegentequenão
institucionalização quequer realmenteumademopeovadre,água-eventualmente,
ecrarcaproveitadoporoutros,
l
p
a
r
a
o
moi,formamas,e cdesustentaçãodo"
sorime,. queAgora,euachoqueapropostaé
busca, ansiosamente,
umaum,
novavriiásvceiola,ques
s
t
a
t
u
s
quo",É
e
,
naminhaopinião,quemqueiraorestabelecimentodosd
osdemocracia,
edasLiberdadesPúblicasno
pConstituinte,
acoríse,,.quem queiraMas,ireitaconsciente
dostdeveiscolsutquear2pelase
QueMeparecequea
- obstáculosss dificuldadesparaaconquista
e antepõem,hoje, àconsecuçãodeumaC
da Constituinte?
o
n
s
t
i
t
u
i
n
t
e
,
noB
r
a
s
i
l
,
vêmdoseguintef
a
tantesde6
ole:iraquestãoc
e
n
t
r
a
l
dosistemai
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l
b
r
a
s
i
otituc,iode1964
para
c
á
,
e
,
provavelmente,
mesmo
4
,
éaquestãodes
e
encontrarolugari
n
s
n
a
l
p
a
r
a
a
s
c
l
a
s
e
s
populares.
O
graride
problema
d
o
sistema
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l
b
r
a
s
i
l
e
i
r
o
,
mesmoo
de4
6
,
quefoio
maisdemocráticoque
nós
conhecemos,
équeolugardasc
l
a
s
e
s
populares,
empédosumiasrtlteuimgcaau.rlaQuémnãoconfundei
rmuitodaclaprecariamente
s e operária,nosentidoamplo,
definido
dentro
n
s
t
i
t
u
i
ç
ã
o
p
o
l
í
t
i
csistemap
apolcomformalismosi
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
i
s
,
percebeque,no
lpeírtáircioade4. Is6,o nãoh
a
v
i
a
l
u
g
a
r
parapartidos
íaclaramente:reconhecida.Havialugarparaarepretclaiscoesooquerealmentepretendessemrepresentar
é
umacoisaquep
r
e
c
i
s
a
s
e
r
sentaçãodosi
n
t
e
r
e
s
e
s
dac
l
a
s
e
o
p
e
r
á
r
i
a
,
dasc
l
a
s
sbmedida
ees, trabalhadoras,
namedidaemque,comoses
a
tinham
«origem
em
outras
c
l
a
s
e
s
,
e
,
mais,
na
quehaviatinhamlugar objetivos
de
outras
c
l
a
s
e
s
.
Mas,realmentevisassemosi
não
para
p
a
r
t
i
d
o
s
p
o
l
í
t
i
c
o
s
q
u
e
n
t
e
r
e
s
e
s
dasc
l
a
s
e
s
trabalinhtaedroersase.sDtambém,quandos
aí, oparadoxo,apenasaparente,deque
todosospartidosp
o
l
í
t
i
c
o
s
parecessemv
i
s
a
r
aesses
e
sabequenãoeraa
s
squeonossomaiorpartidoconservadors
isem.partidoS
Nãodeixades
e
r
umaamargai
r
o
n
i
a
dah
i
s
t
ó
r
i
a
e chamaso
c
i
a
l
Democrático.
Eo
Partido
Comunista?
OPartidoComunistaf
o
i
umaconcessãodor
e
g
i
mebressanteestudara
r
a
s
i
l
e
i
r
o
noperíododopós-guerra.S
e
r
i
a
i
n
t
e
té quepontoo Parttiédoqueponto
Comunist' eraa eruma, defato, umpartidooperário,a
partiá'o pequeno burguês radical. Mas, a
verdade é que apenas começou a guerra fria e ele
foi fechado, O Partido Comunista foi, em 1945,
uma concessão internacional, uma concessão baseada nos acordos entre os russos e os demais aliados; assim como o direito de greve, que está na
Constituição de 46 mais pela Ata de Chapultepec
do que por uma convicção dos constituintes, em
sua maioria. Isso tudo foi um grande acordo internacional. O mundo marchava para a democrácia,
naquele momento; então, concedeu-se isso aqui
dentro, mas, muito de má vontade. Já em março de
1946, vem o decreto 9.070, que subordina a legalidade das greves ao arbítrio do presidente da República. E, quando começa a guerra fria, a primeira
coisa que acontece é fecharem o Partido Comunista. Coisa que não ocorreu em todos os lugares, em-.
bora todos saibam que os efeitos da guerra fria
ocorreram em escala mundial, Além disso, se se levar o raciocínio mais longe, verá o fato de que o
Partido Trabalhista Brasileiro, que aparentemente
deveria representar os interesses dos trabalhadores
- e que, de fato, os representou em algumas áreas,
como por exemplo, no Rio Grande do Sul - não representou os trabalhadores exatamente no Estado
mais industrial do país, que é São Paulo. Então, o
PTB, embora tenha servido, depois dos anos 50,
para a mobilização dos trabalhadores, foi, de fato,
um partido criado por Getúlio para, digamos assim,
contrarrestar a possível eficácia mobilizadora dos
, comunistas.
Vemos, pelo próprio exemplo do PTB, que o Iugar dos trabalhadores no sistema institucional era
muito precário e mesmo duvidoso. Em princípio, o
Congresso sofria pressões conservadoras de toda
ordem; mas, quando havia uma greve para
pressioná-lo no sentido de uma decisão ou de outra, essa pressão era recebida como ilegítima. Quer
dizer, não era parte do espírito constitucional da
democracia de 46 que os trabalhadores tivessem
uma representação própria - que poderia ser dos
comunistas ou de qualquer outro partido, ou partidos; não é esse o problema; a questão é que não
havia lugar mesmo. Quer dizer, a representação
que eles tinham era de tipo
populista, em que deviam, subordinar-se politicamente aos partidos de
outras classes,.
O outro aspecto interessante, nesse sentido, é a
estrutura sindical. A estrutura sindica! brasileira,
que era, em princípio, o: lugar reservado à repreé
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sentação dos trabalhadores, no plano da reinvidicação econômica, era uma estrutura dependente
do Estado. Está aí, na questão sindical e na questão
partidária, um dos grandes dramas da democracia
de 46, talvez o drama decisivo depois de 64.
Por isso, eu acho que é importante chamar a
atenção de que o grande problema institucional
não é saber se nós temos dois partidos ou se nós temos quatro ou cinco partidos. O grande problema
institucional é saber se, tendo dois partidos, ou
quinze, nós vamos ter partidos que realmente venham expressar os interesses dos trabalhadores. E,
mais, é saber se vamos ter sindicatos livres, ou se :
esses continuarão amarrados ao Estado; ou seja, a
questão é saber se vamos ter os interesses dos trabalhadores reconhecidos como legítimos dentro
do jogo institucional. Esse é que é o grandeproblema. Daí, que uma Constituinte, no Brasil, tem que
ser uma democraticamente eleita, porque, a Constituinte, se tiver que ser eleita sob pressão, sob
qualquer forma. de controle, como o AI-5 etc.,
muito provavelmente vai repetir os vícios de 46. A
de 46 foi a melhor Constituição que tivemos, mas,
foi, em certa medida, uma Constituição de elite,
feita de cima para baixo, Então, precisariamos ter
uma Constituinte democrática, porque seria a única forma pela qual se poderia chegar a definir
princípios institucionais, e, mesmo, instituições,
nas quais .Os mais diversos interesses sociais estivessem presentes. E eu diria, nas quais os interesses dos
trabalhadores estivessem representados. *
AS TRANSFORMAÇOES
APONTAM PARA ©
A PARTICIPAÇÃO POPULAR
Você crê que a Constituinte possa resolver os
randes problemas estruturais da sociedade brasieira, cuja solução, de há muito, se encontra pendente? .
E
As transformações estruturais vêm se operando
na sociedade brasileira, desde há muito tempo,
desde os anos 50, ou, pelo menos, desde meados
dos anos 60. Temos tido um processo de urbanização crescente; um processe de industrialização
cada vez mais intensivo; o crescimento,: digamos
assim, das massas populares em condições de poder participar; o desenvolvimento do capitalismo
no campo; a criação de novas camadas no campo,
os bóias-frias; quer dizer, temos tido um processo
de proletarização de amplos setores da sociedade
brasileira, tanto na cidade como no campo.; claro
que ainda permanecem, dentro da sociedade,
bolsões ligados a um sistema de relações . sociais
de tipo tradicional, onde o problema da terra é um
problema central; disso não se duvida.
A questão é que temos um processo de transformação que, pelo menos nas regiões do Centro-Sul
e em certas áreas do Nordeste, já é um processo de
transformação a exigir que um novo sistema institucional que se construa no Brasil considere a presença popular. É esse o problema. Tanto se cpnplgere o problema pelo lado da história das instituições
políticas brasileiras, desde 46 para cá, quantose estude pelo lado sociólógico-transformação das estruturas sociais, mudanças da estrutura de classes
etc. - chega
um momento em que não dá para,
neste país, termos um sistema institucional com um
mínimo de estabilidade que não implique na participação real das classes populares.
)
A questão de se saber se essa participação vai se
dar numa forma ou noutra; ou até onde se vai chegar com essa participação, são "outros quinhentos
cruzeiros"; quer dizer, depende de como os partidos
se definam, depende de quem ganhe a briga, depende de vários fatores. Mas, de um jeito ou de
outro, ganhando quem ganhar, não dá para imaginar, na socieade brasileira, um sistema institucional
com o minimo de estabilidade, seja liberaldemocrata, nacionalista-popular, seja o que for,
não dá para imaginar um sistema institucional, no
Brasil, que não dê lugar às massas. Isso, digamos, é
uma exigência elementar. Nesse sentido, a discussão da Constituinte é uma discussão benéfica, ainda que a Constituinte não saia já, Porque a discussão da Constituinte coloca, de maneira mais clara
que qualquer outra das
questões políticoinstitucionais levantadas nos últimos anos, essse
problema, que é o do lugar das classes populares
no sistema político,
Mas você acredita que um sistema político possa
conviver pacificamente com forças que em última
instância , aspiram por sua derrubada?
Eu concordo, evidentemente, que nenhum sistema institucional aceita como leggtimas pressões
que possam significar a sua derrubada. Resse sentido, eu estou de acordo. Agora, o fato é que, na
democracia de 46, não eram aceitas como legitimas, exceto por alguns setores "do sistema político, nem mesmo aquelas pri
que não implicavam
na derrubada de nada que não pretendiam a derrubada de nada. Quer dizer, uma greve econômica
é um fato que é aceito como legitimo em qualquer
liberal-democrata do mundo.?mais conservadora
das liberais-democracias «aceita a greve como um
fato normal. A organização sindical independente,
que, também, busca uma reivindicação puramente
econômica, sobretudo econômica, é um fato que
os sistemas políticos institucionais modernos aceitam
com tranquilidade. Mesmo partidos
'

continua na página ao lado
ha, CBO

BR DFANBSB
caminhado F. Weffort

18

833935 mªis, é && f

« que hajaà uma1 quantidade
a
se supor
de votos populares para a Arena, também. Mas, eu diria que o
grosso do voto da Arena é um voto de classe média
conservadora. '
Evidentemente, na conjuntura atual, até os empresários têm interesse em alguma Constituinte,em
alguma institucionalização. Até os grandes capitais
internacionais podem ter interesse nisso. Mas, porque nós estamos numa situação de depressão econômica, que agrava, em especial, a posição da classe média, porãue ela começa a pagar o preço da

de falta de perspectiva - ajuda a agravar o impasse
em cima.
é
,
políticos que representam a classe trabalhadora,
As reivindicações de abertura, de democracia,
ue busquem representar a classe trabalhadora,
no momento atual, parecem ser reivindicações
são aceitos em diferentes regimes liberaltípicas de classe média, É curioso que até essa disdemocratas.
!
cussão sobre Constituinte, que começa recenteclaro que a questão se complica na hora em
mente, toda a discussão em torno do problema insque esse partidos crescem, até o ponto de podetitucional brasileiro, se faça, quando se faz, de uma
rem ameaçar a sobrevivência do regime. Mas,isso
ótica liberal-democrática. Mesmo naqueles setores
nós estamos vendo que não é uma coisa fácil, oque
dé oposição que não são, em si mesmos, liberalé mais pro "ável é que esses partidos, pelo simples
democráticas. Isso indica, a meu ver, a ausência, no
fato de estarem inseridos num regime democráticrise, na medida que os trabalhadores já pagaram o
plano da discussão institucional, das reivíndicaco, pelo simples fato de existirem legalmente num
que podiam pagar e não podem pagar mais, Come- ções sociais dos movimentos populares dos mais
regime democrático, terminem sendo mais con-:
ca, então, a apertar o bolso da classe média. Aliás, é
diversos tipos, Então isso cria dificuldades, porque,
servadoresou terminem sendo menos revolucioná
uma situação em que as empresas, certo tipo de
o que você tem é uma classe média ampla, diversirios do que as suas propostas iniciais fariam supor.
empresas, começam a pagar também, uma situaficada, que, atravésde alguns dos seus setores, está
Isso, provavelmente, ocorre na maior parte dos cação econômica difícil, que afeta todos os setores.
reivindicando uma democracia que pode benefisos. Quando os partidos crescem muito e ameaçam
Nesse sêntido, eu concordo em que as classesméciar os de baixo, - falta, porém, uma pressão real
constituir-se em governo, Então, coloca-se o
dias poderiam ter um interesse objetivo numa insde baixo que possa transformar a abertura em
problema de se saber como as coisas vão andar a
titucionalização democrática. Agora, o que as clasquestão urgente para os de cima, levando-os a agir
partir daí. O regime continua ou não continua?
ses médias queriam, o que os empresários querem?
como quem diz: "vão-se os anéis, ficam os dedos".
nesse momento de crise, nesse momento final da
Eles querem algum tipo de regime em que eles teA ótica de qualquer abertura é um pouco essa para
reta de chegada, que as coisas podem se compli nham voz para não serem prejudicados sem, pelo
quem está em cima.
car. Mas, até la, há muito terreno para caminhar.
menos, falar. isso o que eles querem. E é isso o
A política no Brasil, hoje, é um assunto que tem
Você veja que, no caso do Brasil, a coisa era ouque os trabalhadores querem, também. Então,
um segredo: a participação das classes populares.
tra. Digamos, os comunistas obtiveram, na primeira
nesse sentido, eu diria que, se houvesse alguma
Mas é um segredo do qual quase não se ªla. Em seeleição por volta de 10%dos votos. Foia época de
possibilidade de um regime que desse qugar gundo
lugar, a política do Brasil, hoje, embora tenha
maior entusiasmo pró-comunista havida no Brasil.
para os que estão da classe média para cima, esses
como segredo a participação das classes populares,
Quem obteve a maioria? Dutra, que era indicado
setores se acomodariam naquilo que teriam consesó acontece da classe média para cima. E, mesmo
223 Getúlio Vargas. Então, não era uma ameaça de
guido.
aqueles que, nas classes médias , querem falar ala.
A dificuldade aqui é outra, A dificuldade é que
guma outra coisa, não sabem fazê-la, Eles no máxiEm segundo lugar, os comunistas, pelo menos
não dá para você imaginar um regime constituciomo são, vamos dizer assim, subjetivamente difenaquele momento, não queriam ameaçar nada,
nal em que só os de cima falam, os de baixo não. O
rentes; mas, objetivamente, eles cumprem um papela sua própria orientação. Sua orientação política
grande drama, no fundo, é esse. Se você imaginar
gel muito parecido com o dos liberal-democratas.
não era de ameaçar nada, A intolerância, aqui, é de
um regime democrático, qualquer que ele seja,
ntão, eles não propõem algo de novo, pelo meoutra ordem.: Quer dizer, não é uma intolerância
nesse regime todos tem, em princípio, direito de
nos, não propuseram até áqui. Então de Baixo, preue você pode encontrar numa liberalfalar. É muito difícil imaginar-se algum regime de
cisaria haver uma movimentação própria das clasemocracia, no momento em que um partido opetipo democrático em que os de cima falem, os de
sespopulares; de cima de certos setores das elites
rário cresce até o ponto de ameaçar suplantá-la; é
baixo não. Essa é a grande dificuldade,
="
que Éossuem uma visão crítica da sociedade, teria
uma intolerância de tipo antidemocrático. Uma inueb aver propostas políticas de organização dos
tolerância dessas, que se cria diante de um partido
e baixo.
com 10% dos votos, não é uma intolerânciá da
Então, você acredita que uma Constituinte que
liberal-democracia, é de tipo anti-democrático.
AS CONCESSÓES
venha a se instaurar com todas ascaracterísticas deAlém disso, lembre-se do direito de greve. O direimocráticas que você apontou no início - democraDEPENDEM DAS PRESSÓES
to de greve, no Brasil, foi definido na Constituição
ticamente eleita. com revogação de todos os atos e
de 46, mas, o interessante é que, antes mesmo que
leis de exceção, anlecediãa de uma ampla anistia
CONTRA O REGIME
os constituintes de 46 escrevessem esse direito na
etc. - conseãguiria cumprir as grandes tarefas de
Carta constitucional, já o. executivo baixara o
transformação social que ainda não se cumpriram
decreto-lei 9.070, na base dos princípios da ditaduno Brasil? Por exemplo, será que uma'Constituinte
ra de 37. Esse decreto tornava as greves legais ou
poderia resolver o problema da reforma agrária?
Essa institucionalização vinda de cima, que exilegais, de acordo com a vontade do presidente.
Bem, eu acho que a Constituinte, embora tenha,
cluísse as camadas mais fundamentais, mais básicas
Era uma espécie de "AI-5" para as greves. Mais cuue se preocupar com à representação dos trabada sociedade, seria viável dentro dos marcos do
rioso ainda é que esse decreto, que conflitava com
lhadores, das massas populares, ela própria, a meu
atual regime, restritivo como ele é?
a carta constitucional, permaneceu, regulando as
ver, não vai resolver nenhum desses grandes
Bem, dentro dos marcos do atual regime, sem algreves, até o fim, até 65. Esse decreto só veio a ser
problemas. Toda questão é, através de uma Constiuma modificação, eu não acredito. Alguma modisuperado em 65, com a nova lei de greve do govertuinte, criar um sistema institucional onde os reicação tem que se fazer, Aí é que está todo o
, no Castello Branco. Mesmo durante o período
problema. Quer dizer, o regime está núma situa- " presentantes dos trabalhadores tenham condições
mais democrático, de 54 em diante, mesmo com
mais favoráveis para lançar esses temas fundamenção de crise e, a meu ver, vários dos seus chefes esJango, em nenhum momento se entendeu como
tais em discussão; e promover, na medida do possinecessário acabar com o decreto-lei no 9.070. As "tão buscando fórmulas de transizão. Qualquer que
vel, uma certa mudança, Eu não creio que uma
seja a fórmula que imaginem, têm que fazer congreves ocorriam, é verdade; mas, mesmo isso não
Constituinte, de persi, resolva esses problemas. De
cessões, cortar certos impedimentos à participação
contrariava, de fato, o espírito do decreto, porque
nenhuma maneira. A Constituinte tem que ser endos outros. Então, a questão está na dosagem das
cabia à presidência decidir se sim, ou se não. Ocortendida como um momento essencialmente
concessões que eles terão que fazer, Ou, para coriam livremente porque eram, por assim dizer, avopolítico-institucional, em que a sociedade cria umas
locar a questãoem outros termos, está ná capacicadas por uma aliança política que interessava ao
tantas regras de jogo, dentro do qual seria possível
dade de pressão das oposições para aumentar o
presidente, Então, note, o dispositivo ficava, e,
levantar o problema da terra, o problema da refornum próximo período, eles aplicariam o decreto ' grau de concessões que eles tenham que fazer.
ma agrária, e toda uma série de grandes problemas
Agora, realmente, sem algum tipo de mudança insticomo bem entendessem, Jânio aplicava aquele desociais e econômicos, que estão aí e que estão sem
tucional, quer dizer, com AI-5, não é possível. Não
creto de uma maneira inteiramente diferente da de
solução. Eu diria que ela tem que ser percebida
dá para você pensar em nenhum tipo de pacto insJuscelino ou de Jango. Eu Concordo que as liberalcomo um momento político institucional que cria
titucional com o Al-5, porque o Al-5 é um poder
democracias têm o seu limite, Mas, eu diria que, a
condições a partir das ªnais esses problemas pastão absoluto nas mãos do presidente que, c'ualquer
intolerância que existe aqui em relação aos interessam a ser discutidos publicamente. Agora, tamgém
passo ãue você dê além de certos limites, aliás semses dos trabalhadores não é típica das liberalnão há nenhuma garantia de que uma democracia,
pre indefinidos, vem o AI-5 e acaba. Agora, o 477
democracias; é uma intolerância antidemocrática.
or mais ampla que seja, resolva esses problemas.
pode permanecer? É menos importante, comparasso vai depender do jogo de forças políticas, do
do com o Al-5. Mas, numa sociedade em que os esprocesso histórico que vai se desenvolver.
tudantes são tão importantes, nem o 477 pode permanecer. Vamos mais para diante. Direito de greAS CLASSES
ve, com essa legislação, não é possível. Com essa
legislação, as greves serão necessariamente ilegais,
A CONSTITUINTE
MÉDIAS ESTAVAM
porque a legalidade de uma greve se define. de
INTERESSA MAIS
uma maneira tão restrita que
piaticamente imCONFORMADAS
possível fazer uma grevelegal;EXCeto por atrasode
AOS
TRABALHADORES
Bagamento. Por aumento de salários é impossível.
epois da lei do Castelo, greve se tornou um ritual
Alguns setores da oposição negam essa tese da
Você disse que, nas condições atuais, quer dizer,
burocrático, não é mais um.movimento social. Enconvocação de uma Constituinte, porque acredisem a extinção do Al-5, etc., uma Constituinte que
tão, não pode. Quer dizer, concessões eles têm
tam que essa bandeira não teria nada a ver com os
se instaurasse poderia representar setores da classe
que fazer, se é que pensam numa forma de transimédia para cima, mas não para baixo. Você acrediinteresses dos trabalhadores. Segundo afirmam, ela
ção.
ta que, sob todo este aparato excepcional, mesmo
Agora, eu concordo com você que, realmente, o
iria muito mais ao encontro dos interesses de setoas aspirações da classe média poderiam estar repreponto é esse; a grande dificuldade está em saber se «es ditos liberais das classes dominantes, e, ainda,
sentadas ou atendidas? Em que medida isso se daos membros do regime estão dispostos a alguma
que a proposta de uma Constituinte acabaria desria? Ou seja, a própria classe média não teria inteconcessão. Até aqui, se você considerar de 68 para
viando os trabalhadores dos seus reais interesses,
resse, também, em pôr um fim a todo este instrucá, o que se concedeu foi uma liberalização um
esses setores acreditam que, se se instaurasse uma
mental de exceção?
pouquinho maior na imprensa, com todos os limites
Constituinte no Brasil, os trabalhadores não podeA classe média poderia ter interesse no fim deste
ue nós conhecemos. Vocês, aliás, conhecem meriam fazer valer suas reivindicações, por estarem
instrumental de exceção; um interesse de tipo
lhor do que eu. Foi só. Uma liberalização um poudesorganizados, e acabariam sendo levados a rebopolítico, um interesse de tipo cultural e, até mesquinho maior na imprensa. E um controle legal
que dos acontecimentos. Como é que você analisa
mo, um interesse econômico, Porém, eu acho que
também, um pouco maior dos aparatos de seguesse tipo de concepção?
isso tem que ser claramente entendido, Durante o
rança. Foram os dois pontos em que houve, digaEu já disse que, realmente, acredito que a quesperíodo do "milagre", o período Médici, que foi
mos assim, preparação de condições para uma
um período certamente mais restritivo do que o
possível abertura. Só isso provocou tanto proble- ' tão da Constituinte possa ser resolvida de maneira
a subestimar os interesses dos trabalhadores.
ma, que sefurou. Então, a questão é saber se esse
atual, o que se via era, não uma adesão explicita,
Não obstante, eu acho que uma Constituinte denem uma mobilização das classes médias - inclusiregime pode mudar
pouco a pouco, se há lugar
mocrática poderia tambêm Oferecer um espaço
ve porque o regime nem prêcisou disso - mas, o
para uma "distensão lenta e gradual". Quer dizer,
institucional que permitiria aos trabalhadores maque se via era uma simpatia difusa por parte de amnos últimos tempos especialmente, dá para pensar
nifestar suas reivindicações; o que não tem ocorriplos setores da classe média para com o regime.
nisso; se dá para mudar devagarinho, gradualmendo, até hoje. Eu não creio que seja verdadeiro que
claro que, na classe média, também, você enconte, numa forma de transição, ou se é tão apertado
uma Constituinte atenda, somente de modo exclutrava setores que faziam a crítica permanentemenque tem que mudar de um só golpe.
sivo, aos interesses dos setores altos da sociedade.
te.
2
Quanto às possibilidades de mudança, eu acho
Pelo contrário, embora vá certamente atender aos
Mas, esses setores que faziam a crítica não o faque aí há um impasse, que não é apenas instituciointeresses desses setores, dada a crise econômica,
ziam em nome da classe média; faziam-na em
nal e político, mas que- tem, também, algo a ver
dada a nova orientação dos Estados Unidos, no planome de outras classes. O conjunto da classe mécom o aspecto social. De 68 para cá, o regime tem
no internacional, dado o fato de a classe média esdia estava conformado, pelo menos. E, se a gente
se revelado suficiente para conter quase toda matar começando a pagar do seu bolso, parece-me
se lembrar bem, logo depois do tri-campeonato de
nifestação popular autônoma. Quer dizer, a menos
que, ainda assim, ela interessa mais aos trabalhadofutebol, o que tinãa de volks carregando aquele
de coisas minimas, moleculares, muito elementares do que a - qualquer outro setor, Porque quem
dístico - "Brasil, ame-o ou deixe-o" - era uma coisa
res, como notícias de insatisfação de trabalhadores
tem pago mais pelo regime atual são os trabalhadoincrível: Então, havia uma adesão, uma adesão real
numa fábrica, quebra-quebra de trens, coisas desse
res. Veja, se um movimento de caráter tão difuso
da classe média. Eu perguntaria, a Arena tira votos
tipo, nós não temos tido manifestações que vecomo o MDB tem êxito entre os trabalhadores,
de onde? Ela os tira, principalmente, nos municinham de baixo da sociedade brasileira que levem a
quando
todo mundo sabe que o MDB não tem a
pios pequenos, onde é majoritária. Mas, nos muum questionamento do regime atual. Nós podemenor chance de ser governo no Brasil, não é tannicípios grandes, embora sendo minoritária, ela
mos prever que movimentos dessa ordem, surgirão
to pelos temas sociais, quanto pelos temas políticos
tira muitos votos. De onde é que saem esses votos?
assim que o quadro institucional se modifique.
que o MDB levanta. É por causa da crítica liberal
Eu diria que, em grande medida, saem da classe
Mas, nó momento atual, nós não os temos. Então,
média. As classes altas são minoritárias dentro da
essa ausência de manifestações por baixo, - que é
continua na página seguinte
sociedade, não dão todo aquele contingente. E de
um indício de desorganização, de debilidade, ou
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Por um novo pacto

que inclua os trabal
hadores

Depoimento de José Alvaro Moisés (*)

uando se fala na questão da Assembléia
Nacional Constituinte, a primeira pergunta
que ocorre é: o que é a Constituinte?
Creio que é preciso colocar o problema em termos
da tradição histórica dos países: democráticos;
uando se fala em uma Assembléia Nacional Constituinte isto quer dizer que, em dado momento de
crise política e institucional, os diversos setores que
compõem a sociedade tratam de se articular, digamos, em uma convenção para confrontar as concepções segundo as quais as relações sociais e políticas devem ser regidas nessa sociedade. Esse confronto de opiniões e de concepções necessariamente se subordina ao grau pelo qual as diversas
forças sociaisse organizam nessa sociedade. É esse
grau de organização das forças sociais que determina se o regime político resultante de uma Constituinte será mais ou menos avançado social e politicamente, E, aqui, por avanço entende o reconhecimento maior ou menor do direito de participacão de todos.
No caso das sociedades em que somente alguns
grupos privilegiados têm acesso à distribuição do
poder, como é o caso dos países latino-americanos,
esta questão coloca, desde logo, um impasse imediato: de que forma será possível incorporar ao sistema político o conjunto dos que compõem a so-

"'As classes trabalhadoras
e os assalariados
em geral não estão
representados
no pacto social
que vigora nos últimos
tempos no Brasil. "
O atual pacto social
falseia a realidade,
esconde as contradições...
A democracia
é aquele regime em que
as diversas concepções
se expressam livremente
e, assim fazendo,
resulta em um pacto
que dá conta do direito
e do anseio
de participação
dos diversos segmentos
sociais. É neste contexto
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continuação F. Weffort
que o MDB faz. É porque todo trabalhador sabe
que, na situação atual, ele não pode dar um pio. É
corrente você ouvir de trabalhadores, falando dos
estudantes, "É, deixa os estudantes irem na frente,
porque eles podem falar, nós não podemos". Isso é
uma verdade histórica, Todos sabemos que o regime é certamente mais aberto para os estudantes,
apesar de que também os estudantes agam o seu
preço, do que para os trabalhadores. Então eu não
Creio que uma Constituinte iria desviar:os trabalhadores, Eu acho que é um momento da luta. A questão é que não se pode idealizar essa luta; ela é um
fato histórico. Não se pode esperar da campanha
pela Constituinte o que ela não pode dar. Mas que
ela pode dar alguma coisa para os trabalhadores,
eu não tenho dúvidas. Isso não é garantia de que
ela dê, De fato, há um risco de que a Constituinte
seja o caminho de uma manipulação maior dos trabalhadores. Mas esse é um risco que você resolve
na luta; não que se decide previamente.

28/ CONSTITUINTE

Você acha que, mais dia, menos dia, vai ser inevitável a passagem por uma Constituinte, ou, talvez,
a história passe à margem da Constituinte, quer dizer, elá seja superada pelo rumo dos acontecimentos?
Eu tendo a achar que, nas condições atuais, é
inevitável a passagem por, alguma Constituinte,
Agora, se o regime subsistir muito além do que se ©
espera, então, a história irá passar pela Constituinte
como quem passa por- um tema.superado, Quer dizer, esse é um tema que aconteçe na sociedade,
aconte: é na história num certa período. Se ele gorar, eu não sei se poderá ser recolocado nos próxi-

ciedade, mas que se encontra marginalizado desse
sistema? No Brasil, o ponto de partida para pensar-mos essa questão é ter em conta que a reivindicacão da Constituinte emerge em um momento marcado por um ponto alto da crise institucional brasileira. Esta crise institucional e política, na verdade,
vem de muitos anos. Não é simplesmente uma crise desse regime. Um retrospecto mais aprofundado da história política brasileira indica que as raízes
dessa crise data dos anos 20 ou 30. A partir dos anos
30, quando há uma reformulação profunda no sistema político, não emerge na sociedade brasileira
uma classe social fundamental capaz de impor a
sua vontade particular, o seu modelo ou a sua maneira de conceber a sociedade, para o conjunto
das demais classes sociais.Ão contrário do que
ocorreu nos países de desenvolvimento clássico do
Capitalismo, a emergência da civilização industrial
não está marcada pela ascensão de uma classe burguesa hegemônica, isto é, capaz de transformar os
seus interesses particulares em interesses gerais,
ou, por outras palavras, na "vontade geral da nação", É isto que faz com que a crise política brasileira se prolongue desde esses anos até agora.
Então, como nessa sociedade será possível rearticular o pacto social? Como se sabe, a ordenação
jurídica, isto é, a Constituição de um país, as leis, as
formas pelas quais os cidadãos regem as suas relações, uns com os outros, e de seu conjunto com o
Estado, consubstanciam o contrato social. Isto quer
dizer que a Constituinte é, digamos assim, a face
jurídica do pacto social. Esse pacto, naturalmente,
não se restringe ao seu ordenamento jurídico; na
verdade, este é apenas a expressão das diversas forcas sociais em equilíbrio; ou a forma como as diversas classes sociais são capazes de apresentar a
sua expressão propriamente política na sociedade:
por exemplo, o seu querer próprio, o seu projeto
político. Numa socieãade em que só algumas clas-

ses são capazes de se articular, e, nesse processo,
impedem a articulação das demais, isto significa
que o pacto social, embora apoiando-se na correlação de forças, não inclui, na sua ordenação, a
existência de outras forças sociais além das dominantes, forças essas que, frequentemente, estãoem
contradição com os objetivos daquelas que são dominantes.
Isto se refere de maneira geral às sociedades capitalistas. As «sociedades capitalistas são constituídas de maneira particular pela contradição fundamental entre capital e trabalho. esta contradição
quê permite o seu desenvolvimento. Ora, nas.:$0ciedades capitalistas tradicionais como é o caso da
França, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, e de '
outros, o conflito fundamental que constitui essas
sociedades se expressa através da articulação das
, classes e da ordenação jurídica que rege as suas relações. Isto é produto de uma longa tradição histórica, para a qual é preciso ter em conta a realização
das «revoluções burguesas. Como todos sabem, e
alguns célebres historiados, como Eric Hobbsbawm
demonstraram isso de uma maneira cristalina, o
processo de constituição das burguesias européias
e de sua ascênsão ao poder, através de uma revolução social e política, foi acompanhado da constituição das classes populares opuseram àquela.
Em países como o. Brasil, em vista do caráter do
desenvolvimento do capitalismo dependente, a
constituição das classes nú distinta. As limitações
impostas pelo tipo de desenvolvimento tornou a
constituição das classes mais complexa e a sua expressão política mais complicada. Nós não temos

mos períodos. Você não fica no mesmo tema "ad
eternum ", porque a sociedade vai mudando, e a situação política muda mais rápida ainda. Então, não
. está excluída a hipótese de que, caso o regime perdure por muito tempo, a história passe longe da
Constituinte como um tema,
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Para finalizar, eu gostaria que você apresentasse
uma fórmula, se é que é possível, para a oposição
consequente lutar pela Constituinte, isto é, como a
oposição consequente deve conduzir a luta pela
Constituinte que formulação ela deve dar para o
problema, que métodos ela deve utilizar?
Eu acho que a maneira mais consequente de lutar pela Constituinte é levar o tema para o povo,
para as massas. Quer dizer, até aqui, que eu saiba, a
discussão sobre a Constituinte tem sido uma discussão de políticos, de jornalistas, de intelectuais.
Então, eu acho que este tema tem que ser levado
para baixo, E para levar para baixo não basta falar
das Liberdades Públicas, embora se deva falar das
Liberdades Públicas. Para levar para baixo é preciso
levar outros temas, que são de interesse econômi-

aqui uma burguesia hegemônica, que tenha sido
capaz de impor a sua vontade, nem temos um proletariado no sentido clássico da palavra, como toi o
caso de países como a França e a Inglaterra. Isso
não significa certamente, que o capitalismo dependente não tenha dividido a sociedade em classes,
nem significa que a contradição e a diversidade de
interesses políticos não estejam presentes em nossa
história. O populismo e a proeminência do Estado
sobre a sociedade civil estão aí para provar o contrário. Mas isto explica que a saida para a crise das
oligarquias, expressa nos anos 20 e 30, e que se en- caminhou pela revolução de 1930, tenha tido uma
resposta de tipo autoritário, e que a constituição
do Estado Nacional, ou seja, a forma assumida pelo
pacto social a partir desse momento histórico, tenha tido de recalcar, reprimir, pela força, esse elemento fundamental de constituição da sociedade
que são as suas contradições.
f
Isto tem que ver, fundamentalmente, com o fato
de que as classes trabalhadoras e os assalariados em
«geral 'não estão representados no pacto social que
tem vigido nos últimos tempos no Brasil. O atual
pacto social falseia a realidade, esconde as contradições, Nós estamos diante da necessidade de instaurar um pacto que, ao invés de estigmatizar as
contradições, ao invés de estigmatizar o conflito,
aceite claramente que é isso que constitui o cerne
da sociedade.
1

A POSSIBILIDADE
DO CONFRONTO
IMPREVISÍVEL
Eu diria mais: se a sociedade não for capaz de estabelecer normas e mecanismos pelos quais a conveniência social e conveniência política entre as
classes possa se dar, nós poderemos caminhar, simplesmente, para a anarquia, para processos de
comportamento social e político em que o confronto se dê de maneira imprevisível. Eu não creio
ue isso interesse nesse momento, seja às classes:
ominantes, seja às Classes subalternas, que estão
desorganizadas. A anarquia e o confronto caótico
de interesses não a presenta interesse organizatório
para nenhuma das forças sociais. :
Isso me remete de volta à questão da Constituinte. Por que? Porque se é verdade que a Constituinte é um forum, uma convenção em que as diversas
forças sociais expressam as tormas pelas quais pretendem participar na sociedade, isto quer dizer
gue qualquer regime político que seja resultante
e uma Constituinte deve ser capaz de dar canal de
participação, exatamente às forças queestão presentes nessa sociedade. O que nós temos hoje no
Brasil, é um represamento de certas forças sociais.
Uma Constituinte, que esteja direcionadá para a
democracia, isto é, que seja capaz de incorporar
representantes das maiorias da população brasileira, deve, necessariamente, passar por essa questão,
que é a de redefinir o pacto social. Portanto, ao invés de estigmatizar os conflitos sociais, tem de aceitar que esses conflitos devem se expressar na forma
de correntes de opiniões políticas diversas, de partidos políticos divergentes, de organizações sociais
e de expressão de concepções ideológicas que não
concordam entre si necessariamente.
co, de interesse social. Acho que a luta pela Constituinte pode ser um caminho em que as oposições
consequentes podem buscar uma ponte com o povo, uma ponte com as classes trabalhadoras, uma
ponte com as massas populares. E, eventualmente,
num sentido um pouco mais organizado, num sentido menas difuso do que o que tem ocorrido, até
o momento. Essa é uma maneira de os setores intelectuais, identificados, até aqui mais por intenção
subjetiva, com as classes trabalhadoras, buscarem
um contato mais real, mais concreto com as massas.
Talvez, a campanha pela Constituinte seja um início disso. E esse esforço pode ser muito importante; pode significar, primeiro, que venha uma Constituinte verdadeiramente democrática, pois teriamos forças políticas lastreadas ao povo. Ou, se a
Constituinte gorar, e a história passar por outros
Caminhos, «ainda assim teriamos, pelo menos, alguns resultados positivos que poderiam enraizar
no povo alguma outra alternativa. Para previnir os
riscos de que falei, o certo é os setores mais consequentes da oposição tentarem levar o tema para
baixo. Não apenas para maiores garantias para uma
constituinte democrática , como também, caso ela
venha a se efetivar, para possibilitar a esses setores
da oposição um meio de se organizarem com os de
baixo, o que ajudaria a que, num outro futuro, alguém esteja apto a fazer alguma outra proposta
para a sociedade, porém, tendo já verdadeiras raízes populares. Eu acho que é por aí que a coisa
deve ser levada, Mas, não creio que nenhum setor
da oposição deva se alhear, se afastar da discussão
da Constituinte; por mais diversas que possam ser
as maneiras de se colocar esse problema, cada setor da oposição deve ter a sua maneira de colocar a
questão da Constituinte, mas não de se afastar dela.
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processo de produção, mas as elites parecem não
essas classes sociais da organização ou da consciênPhi
se dar conta disso.
cia social que hoje elas não têm. A Constituinte seO fato é que as elites brasileiras e, em geral, as
rá, portanto, simplesmente o momento em que,
Nós devemos admitir, claramente, que será do
elites lating-americanas, tendo em conta a expereconhecido o agudo grau de crise institucional e
antagonismo de concepções, do antagonismo de
riência dos países clássicos, trataram de dar uma
posições que será possível estabelecer formas de- . de autoridade política que nós enfrentamos, possaresposta antecipada aos conflitos que resultam do
mos retomar o debate político nacional em novos
mocráticas de convivência. A democracia não sigtermos, Retomar o debate político significa que as : "processo de emergência das classes subalternas.
nifica, simplesmente, reproduzir uma mesma forCom isso eu quero dizer que a famosa tese da anteforças sociais que elegerão a Constituinte, se ela
ma de encarar a sociedade, de pensar a sociedade.
cipação que Getúlio Vargas teria feito com as leis
for a expressão do conjunto da sociedade, terão
A democracia ao contrário, é aquele regime em
sociais não passa de um expediente brilhante pelo
condições de colocar na ordem do dia os seus
que às diversãs concepções se expressam livremengua! as elites, tendo consciência dos conflitos que
problemas, colocar na ordem do dia as suas dificulte e, assim fazendo, na sua convergência ou na sua
ividem a sociedade e da possibilidade destes condades. Por exemplo, para que a classe trabalhadora
divergência, resultam em um pacto que dá conta
flitos emergirem, trataram, elas próprias,antes que
possa colocar na ordem do dia o seu problema de
do direito e do anseio de participação dos diversos
as classes populares o fizessem, de definir o campo
achatamento salarial. Será através da Constituinte,
segmentos sociais. É neste contexto que eu creio
em que esses conflitos podiam se expressar.
na medida que a Constituinte se definir à respeito
que deve ser pensada a Constituinte; isto é, para
Dessa forma, parece às classes subalternas que
das leis sociais, se definir sobre os novos mecanisredefinir o Estado de direito, para repensar o ordeelas receberam concessões do Estado e dos setores
mos pelos quais 08 salários dos trabalhadores posnamento jurídico que a sociedade brasileira deve
domiriantes, mas, de fato, o que ocorre é que elas
sam ser reajustados, será através disto que nós tereter, para ter em conta que hoje nós temos a excluestavam sendo controladas na medida que os remos oportunidade para que a classe trabalhadora
são política de imensos setores da população, que
quisitos impostos pela lei para a sua expressão indeestabeleça a relação adequada e correta que existe
o sistema atual exclui certas classes sociais da interpendente e autônoma "existia. O exemplo clássico
entre a questão do salário e a questão propriamenvenção política. Se não levar em conta isto, ela não
desse caso, os sindicatos, que, não obstante serem inste política.
representará nenhum avanço, nenhum passo na
u não consigo imaginar uma Constituição que . trumentos de organização para a defesa dos interesses
direção de uma nova fase histórica para a sociedanão se refira explicitamente ao direito de organizaeconômicos das classes trabalhadoras, no caso braside brasileira. O impasse que nós vivemos hoje e
ção dos trabalhadores, ao direitode manifestação
leiro, são estruturalmente subordinados ao aparelhos
caragteriza fundamentalmente a crise institu!
dos intelectuais, ao direito de expressão dos estude Estado. Quer dizer, os sindicatos, que deveriam ser
cional brasileira é resultante dessa exclusão. Esta
dantes, etc. Portanto, se isto é verdade, se isto
instrumentos dálivre participação e do direito de barcrise reside, de maneira especial; no fato de que a
ocorrer, será a partir daí, será a partir das leis emaganha dos trabalhadores, se transformaram numa essociedade brasileira, de 1930 para cá, não foi capaz
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povo, que venha a regulamentar as formas pelos
as classes trabalhadoras e o conjunto dos assalariaos limites para que esta defesa econômica, esse mecaquais
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os
reais
problemas
da
sociedade
de
uma
no
setores
esses
integrar
vai
ma o novo modelo
orma atualizada. Isso não quer dizer que essas difiprocesso de decisão política. Se estes setores não
culdades venha a ser imediatamente resolvidas;
participarem do processo de decisão não há por-
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guer dizer, isto sim, que, talvez, pela primeira vez
que supor que uma Constituinte venha a resultar
epois de muito tempo, nós teremos oportunidaem uma solução para a crise atual. Esta crise tem
des de nos defrontarmos, a olhos vistos e à luz do
que vor, por um lado, com o aspecto institucional e
dia, com o país real, isto é, com as contradições,
político e, por outro, com a própria legitimidade
com os impasses que estão postos para os diversos
do Estado, Não é desconhecido de ninguém que o
segmentos sociais, e que, entretanto, a capa do auEstado hoje é um Estado sem legitimidade, isto é,
toritarismo presente impede que se manifestem.
gue o mando, os mecanismos de exercício do poÉ necessário estabelecer uma distinção muito clara
er não encontram apoio do conjunto da populaentre o que é domínio e o que é direção política.
ção brasileira. Ora, se nós desejamos restaurar as
condições para que as diversas Classes se expres- Quando eu digo que as classes dominantes não disem e possam conviver, cada uma a sua modá, e de
rigem, quero dizer que aquelas classes que no
mundo da economia são as gue detêm os priviléacordo com seus interesses, é necessário ter em
ios das decisões no mundo da política, no mundo
conta que a premissa para que uma Constituinte
5a ideologia, no mundo da cultura, não sãoas clasvenha apresentar solução para esses problemas é
ses que detêm as iniciativas, que apresentam as forexatamente pensar os mecanismos pelos quais esta
multiplicidade de classes e de frações de classes so- . mas de convivência aceitáveis para as demais. Se
hoje a burguesia industrial, os grandes empresários
ciais poderão participar politicamente da socieda:
+
nacionais e os grandes empresários multinacioriais,
de brasileira.
são efetivamente os quedetêm as decisões a respeito do modelo econômico, na medida que são
"
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eles que impulsionam o dinamismo desse modelo,
isso não quer dizer que sejam eles mesmos através
de seus representantes na política, os mais capazes
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para apresentar uma concepção da sociedade que
seja aceitável, pôr exemplo, para os trabalhadores
e para os assalariados urbanos em geral, para a classe média, para os intelectuais, para os estudantes e
pará os demais segmentos. Aqueles-setores, embosão capazes de dirigir a sociera dominantes, não
populaião brasileira,
No caso do Brasil, dado o tipo
todo,
um
como
dàde
serão
que
deve ter liberdade de escolha daqueles
a quenós tivemos, as
capitalist
vimento
desenvol
de
amplo
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. os constituintes, deve ser precedida
ntalmente dominantes, no
fundame
são
que
classes
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que
is
fundamenta
debate em torno das questões
lano de economia, são débeis no Ylano político,
afligem.hoje o conjunto da população brasileira,

alguns prêEu creio que é necessário enumerar
Uma Assembléia
requisitos para que isso aconteça.
Nacional Constituinte deve, necessariamente, ser
eleita pelá grande maioriada

deve ser precedida pela liberalização do direito de
crítica, do direito de escrever, do direito de pensar,
do direito de se reunir, do direito de se manifestar.
Isto quer dizer que nós devemos pensar a Constituinte como um processo pelo qual amplos setores da população brasileira tenham a oportunidade
de discutir o seu direito de incorporação política, o
que pressupõe um amplo debate, de esclarecimento, para que certas questões que hoje estão obscuras, como por exemplo, a relação entre as dificuldades do custo de vida, a relação entre as dificuldades que tem a maioria da população para sobreviver e o processo político.
Creio que é da maior importância pensar que a
convocação da Constituinte deve ser acompanhada da anistia ampla aos presos políticos e do direito
de organização partidária o que pressupõe a
quebra do bipartidarismo. Não resta dúvida hoje,
que os dois partidos que existem são insuficientes
para expressar as diversas correntes de opinião e
. de pensamento existentes no interior da sociedade
brasileira. Nós temos visto pelos jornais que há
sempre tentativas: de: setores os mais variados de .
criar novos partidos e seria de certa forma leviano:
imaginar que seria possível eleger uma Assembléia
Constituinte sem que essa eleição seja precedida
de livre organização de partidos políticos. A livre
organização de partidos políticos é o que dará possibilidades para que amplos setores da população,
que hoje, não têm instrumentos de participação, se
sintam. autorizados a delegar a certas pessoas, a
certos cidadãos, o direito de representar os seus interesses. Quer dizer, para que possamos eleger
uma Constituinte que venha a representar a Nação,
é necessário que a Nação, ou seja, as classes que
compõem a Sociedade, possam se organizar em organismos partidários, em organismos políticos que
melhor representem os seus pontos de vista. Sem
isto, éu não creio que possamos falar em uma genuína Assembléia Constituinte, Sem isto não será
possível falar, nem mesmo que esta Constituinte
venha restaurar o pacto social, sobre o qual alguém
já disse que nós estamos, praticamente, no liame
1
de sua quebra.
Um aspecto que precisa ser esclarecido diz respeito à relação entre a Constituinte 2 as possíveis
reformas e mudanças sociais que hoje estão postas.
como exigências para a sociedade brasileira. Eu
creio que é preciso nãosupervalorizar demais, não
criar ilusões à respeito da Assembléia Constituinte.
Se é verdade que ela poderá trazer um reequilíbrio
das forças sociais que estão hoje presentes na so«ciedade, na medida em que certas forças existentes
hoje não podem participar e que com a Constituin, te poderiam, ao menos, se expressar institucionalmente. Se isto é verdade, é verdade também gue a-

incapazes do ponto de vista cultural e ideológico.
Isto significa que vivemos uma crise de hegemonia
desde praticamente o momento em que o Estado
Brasileiro intervém na economia, no período dos
anos 30, e que se instaura, propriamente, a sociedade moderna no Brasil.
AS ELITES
E SUAS CONCEPÇÓES

AUTORITÁRIAS

- Ao contrário do exemplo cláscico, a sociedade,
moderna brasileira não nasceu sob a égide burgue-'
sa, no sentido clássico da palavra, mas sob a égide
de um Estado que teve de acomodar interesses específicos da burguesi: como sendo os interesses
ãerais. Ao contrário, esse Estado, para se consoliar, teve necessidade de buscar apoio nas próprias
classes populares, nas próprias massas urbanas daí o
voto Popular tão valorizado durante a época do
populismo. Aliás, o período do populismo, aocontrário do que alguns tem afirmado, toi exatamente
isto, um estilo burguês de dominação que mais não
fazia do que colocar em evidência a insuficiência
da própria burguesia para dirigir, na medida em
que ela tinha que buscar a sua legitimidade nas
próprias massas. Mas, como buscar a legitimidade
nas próprias massas implicava um voto popular,
isto trouxe para o centro da arena política a contradição que marca a vida da sociedade capitalista, ou
seja, a contradição que divide os interesses dos dominantes. Daí a discrepância que houve entre as
orientações das elites e as orientações das massas,
expressas nas tentativas do populismo. O populismo, nesse sentido, deve ser pensado como um
substitutivo de hegemonia que a burguesia não togrou alcançar no Brasil. O que explica que o conflito seja tão estigmatizado. no Brasil, ou seja, o que
explica que praticamente as classes dominantes e,
de modo especial, os atuais detentores do Estado
tentem tapar o sol com a peneira, isto é, tentem fa' zer das contradições uma tábula rasa, tentem fingir
que as contradições não existem? Ao meu ver, o
ue explica isto é a necessidade que têm as elites
elegítimar suas concepções autoritárias. Como o
processo de formação das elites brasileiras se inspiram fundamentalmente nesta vertente autoritária,
em que as classes subalternas são pensadas como
meros agentes de produção e não como cidadãos
capazes de participar, o resultado dessa concepção
é.q|ue as elites são incapazes de
r as classes populares como parceiros na politica. Isso certamente
não tem implicações apenas no nível da ideologia e
"
dotar
da CUlmura,isto tem implicações também para ô
de
incapaz
terá
mêsnta,
si
por
e,
Constituint

o Povo
CAVA A SUA
OPORTUNIDADE

Uma hipótese 'para pensar esta tendência de
estigmatizar os conflitos sociais se relaciona a fatores de natureza econômica. Entretanto, eu creio
que privilegiar demasiadamente esses fatores pode
"nos conduzir a uma distorção na análise da formacão brasileira. Eu quero dizer que o fato de que o
desenvolvimento recente do capitalismo; de modo
particular, de meados dos anos 50 para cá, como
aliás todo mundo sabe, tenhã se dado através de
uma superexploração da força de trabalho, por um
lado, e por um impedimento cada vez maior dos
mecanismos de barganha por parte das classes trabalhadoras; por outro, não se explica apenas por
razões econômicas. Outro fator frequentemente
invocado para explicar o fato diz respeito à existên-,
cia de uma abundância de mão-de-obra no Brasil,
Ou seja, como somos um país onde há uma excessiva abundância de mão-de-obra, o que torna o
exército industrial de reserva extremamente largo;
isto naturalmente torna as condições de bar ªngra
íceis,
. das classes trabalhadoras extremamente
mais restritas que .em outros países, onde o exército industrial de reserva é menos elástico.
Entretanto, creio que se prender demasiada-.
mente a estas explicações pode nos conduzir a um
beco sem saída. Porãue se as elites dominantes
simplesmente «impedem a expressão do conflito
Porque pretendem 'super-explorar a classe trabahadora, poderia se argumentar que, abrindo os
conflitos elas sempre teriam a possibilidade, quando surgissem disputas de natureza salarial, de lancar mão de novos contigentes da força de trabalho
que são oferecidas no mercado de trabalho através
da ampla elasticidade do exército industrial de reserva. Eu não creio que esta explicação seja suficiente. A explicação política em uma sociedade altamente autoritária em que todo o processo de formação das elites se dá dentro de uma concepção
autoritária, qualquer forma de contestação que
emerge é desqualificada, porque qualquer contestação, por menor que ela seja, acaba ganhando
uma repercussão extremamente ampla no cenário
da política, maior mesmo do que teria normalmente. E isso as elites temem.
Dessa forma, a tendência dás elites é simplesmente de suprimir como se isto fosse possível, a expressão dos conflitos. Entretanto, eu creio que nós
já chegamos a um ponto da história brasileira,
onde isso já não é mais possível, porque se desenvolveu muito o sistema capitalista no Brasil,
ampliou-se de maneira muito grande as forças produtivas, a sua presença na sociedade como força de
trabalho é extremamente significativa não apenas
no plano econômico, mas também no plano da
olítica e da cultura. Desta maneira, manter o conjunto da população ausente das questões políticas
significa manter esse conjunto longe de qualquer
reinvidicação de seus interesses. Ora, além de perigoso para as elites, não creio que isto seja possível
por mais tempo. É exatamente isto que torna crônica a crise de legitimidade é a crise institucional
brasileira. Por isso, quando nós pensamos na necessidade de restaurar o pacto social, isto diz respeito a reconhecer fundamentalmente, que a sociedade tem vivido uma espécie de desiquilíbrio
permanente,ou melhor uma falsa estabilidade que
não reflete, entretanto, a real existência das forças
sociais. O que eu quero dizer com isso é que o fato
de que hoje amplos setores sociais não estejam
presentes na cena política, isto não quer dizer que
se eles tiverem esta oportunidade, eles não expressarão suas vontades. Ao contrário, a sua vontade
política começa a se expressar hoje através de uma
série de movimentos embrionários, uma série de
movimentos sociais que dizem respeito à aspiração
de participar da parte de vários setores, É esta série
de movimentos sociais que hoje começa a emergir
a democraque nos dá alguma esperanças de+ 4que
ks
i
bp!
* * cia nãó é apérias um sonho. :

"A vontade política
popular começa a
se expressar através
de uma série
de movimentos embrionários. É esta
série de movimentos
sociais
que hoje começa
a emergir,
que hoje nos dá
alguma esperança de que
a democracia
não é
apenas
um sonho"
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"Só através de uma
profunda mudança na
ordem jurídica brasileira,
o que só poderá
ocorrer mediante uma
nova Constituição,
é que se poderá atingir
0 ideal de uma
ordem social justa"

o 34

para

.

justa

manobras de Vargas haviam criado a impressão de
que o país necessitava de um governo forte. Em
1967o que se verificou foi que se deu poder constituinte a uma assembléia mutilada, da qual não puderam participar muitos líderes e muitas correntes
de opinião que representavam correntes significativas do pensamento brasileiro. Em consequência,
o desejo de Castello Branco, várias vezes manifestado,
restaurar a democracia no Brasil ficou sem
realização, pois aquela Constituição durou apenas
dois anos.
(
A
Para que se chegue ao ideal de uma Constituição
democrática e dotada de plena eficácia vários requisitos devem ser atendiáás. O primeiro deles se-

gue não se situam em gualquer dos extremos na
istribuição da riqueza. no conjunto o que se verifica é a existência de evidente desigualdade na
participação dos benefícios sociais, sendo certo
que há os que recebem muito: dando pouco ou
nada e há os que recebem pouco ou quase nada
apesar de darem muito. Tais desníveis, que são
causa de conflitos sociais graves e permanentes, só
poderão ser corrigidos mediante o estabelecimento
de uma nova ordem constitucional, ou seja, pela
existência de uma Constituição que consagre uma
Oágem justa e que seja efetivamente obedecida por
todos.
Entretanto, assim como não se pode pensar num
Estado democrático sem umaConstituição democrática é também verdadeiroque não basta a Constituição para que o Estado seja democrático. Dois
requisitos são necessários: o primeiro é que existam condições paraa elaboração de uma Constituição verdadeiramente democrática e o segundo é
que todos, especialmente os que detêm alguma espécie de força, estejam dispostos a obedecer a
Constituição que for elaborada. Na experiência
brasileira podemos encontrar pelo menos dois momentos Em que a falta de um daqueles requisitos
anulou o esforço de elaboração constitucional.
Em 1934 o Brasil recebeu uma nova Constituição,
que fôra elaborada
por uma Assembléia Constituinte livremente eleita. Entretanto, além de alguns
aspectos negativos da própria Constituição,
verificou-se que Getúlio Vargas só convocará, a
Constituinte porque fôra praticamente forçado a
isso, mas, na realidade, não abrira;mão da idéia de
governar com poderes absolutos. E valendo-se do
conquistado como Chefe do Governo Provisório manobrou com habilidade e rapidez, conseguindo revogar a Constituinte apenas três anos depois, sem que o povo brasileiro protestasse, pois as

MDB, pois qualquer membro do Congresso Nacional pode tomar uma iniciativa dessa espécie. E uma
proposta dessa natureza daria sentido prático ao
debate político, ninguém podendo negar seu caráter de contribuição altamente
positiva para o aperfeiâgamenm das instituições brasileiras. Além de
tudo, o debate desses temas no Congresso Nacional contribuiria para despertar amplas camadas da

Como ligar

a política

rá a concessão de anistia ampla, a todos os que foram-afastados da vida pública por motivos políticos. Em segundo lugar, é indispensável a prévia reformulação dos sistemas partidário e eleitoral. Se

maticamenm todos reconhecem que a Arena e o
DB não têm definição ideológica, não têm unidade de ação e não regresentam as correntes de
opinião existentes no Brasil é necessário que se
abram amplas possibilidades para a organização de
partidos políticos. Dessa forma, com várias opções
ideológicas, o povo poderá escolher representantes com os quais se identifique e assim se terá uma
Assembléia Constituinte verdadeiramente representativa. Mas é indispensável que nenhuma corrente de opinião deixe de poder tentar eleger representantes,
se possa exigir um número
mínimo razoável de eleitores, para que uma corrente seja representada na Assembléia,
Também o sistema eleitoral precisa ser reelaborado, pois um sistema que tem sido frequentemente acusado de facilitar a eleição de candidatos não
representativos não pode ser considerado apto
para assegurar a composição de uma Assembléia
Constituinte que seja expressão da vontade do povo.
.

populaÍão que estão politicamente adormecidas,
pois as lideranças regionais e locais
poderiam promover reuniões para discussão dos projetos que
fossem apresentados.
[
No começo da détada de sessenta era quase
unânime no Brasil a opinião de que eram necessárias reformas profundas na organização social, para
corrigir desníveis excessivamente acentuados e injustos nos sistemas de participação social e de distribuição de riquezas. Os acontecimentos de 1964
fizeram cessar as discussões sobre as mudanças que
naquela época eram identificadas como "reformas
de - base". Mas os desníveis não só continuaram a
existir mas até se agravaram, através da política de
concentração da riqueza para o desenvolvimento.
Assim, pois, só através de uma profunda mudança
na ordem jurídica brasileira, o que só poderá ocorrer mediante uma nova Constituição, é que se poderá atingir o ideal de uma ordem social justa.

Essas modificações deveriam ser propostas e discutidas agora, Pelos parlamentares da Arena e do

ao

dia-a-dia

Entrevista com Domingos Leonelli (*)
rantias legais dos trabalhadores da cidade e do
campo.
2
É a luta por uma Constituição em que os problemas urbanos, especialmente os da propriedade do
solo, possam vir a ter uma legislação mais justa.
também a luta por uma Constituição que garanta
ao campo brasileiro a possibilidade de uma estrutura agrária livre dos antigos e dos novos latifúndios; que garanta aos trabalhadores intelectuais,
uma genuína liberdade de expressão, para que esta
se enraize de tal forma na vida nacional que nem
mesmo alterações sociais profundas (inclusive no
sistema de propriedade dos meios de produção)
venham a prejudicar esta conquista. Resumindo, a
luta pela Constituinte é a consolidação das reivindicações democráticas de todos os setores da sociedade brasileira, inclusive do empresariado nacional, cujos principais dirigentes já entenderam.
ue o desenvolvimento econômico independente
a espoliação imperialista só ocorrerá se apoiado
na liberdade política e na ampliação do mercado
interno e em condições mais razoáveis de vida dos
trabalhadores.

(*) Domingos Leonelli é publicitário, suplente de deputado fede-
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"Como levar
- Quais as condições para se viabilizar a convoa Constituinte
às ruas? Em primeiro cação da Assembléia Nacional Constituinte livremente eleita?
lugar, traduzindo
Antes de tudo, devemos ultrapassar a fase de
claramente o significado
uma proposta liberal democrata discutida apenas
da luta e fazendo isso de no âmbito universitário, dos políticos,dos estudanmaneira militante: tes e dos profissionais liberais. A Constituinte,
como a questão da democracia, só avançará decisipromovendo reuniões, vamente com a efetiva participação dos trabalhadebates e discussões em dores brasileiros. A proposta deve sair do tecniciscasas de família, em mo jurídico, para expressar um conteúdo de transbairros, em locais formação. social que beneficie realmente a maioria
da população. A luta pela Constituinte livre não
de trabalho precisa, não pode e não deve esperar por condide estudo. Enfatizando ções prévias de liberdades democráticas concedipara cada setor da das pelo Sistema, que, como os últimos acontecimentos demonstram, jamais as concederá. Está clasociedade os seus 'ro
que a proposta de uma nova Constituinte impliinteresses mais , ca no desaparecimento de todos os atos de exceprementes numa nova ção e no restabelecimento dos direitos de todos os
Constituição cidadãos brasileiros. É a própria luta pela liberdade,
' L' B0/]CONSTITUINTE

muito especialmente pela liberdade sindical e por
formulações constitucionais, que ampliem as ga-

Alguns representantes do MDB, como o exsenador baiano Josaphat Marinho, embora
dizendo-se favorável à luta pela Assembléia Constituinte, preocupam-se com a possibilidade de o
governo encampar esta bandeira transformando o
atual Congresso em Constituinte. Como você encara isso?
!
Com a desqualificação da maioria de dois terços
para se aprovar emendas constitucionais, o Conresso hoíe já é Constituinte e nem de longe
éa

ssembléia Nacional rela ual lutamos. A diferenca está na falta de deleg
popular para essa função e sobretudo a inexistência de uma discussão
de toda a Nação sobre o modelo político social e
econômico, que a futura e autêntica Carta Magna
deve refletir.
t
O vereador Marcelo Cordeiro (MDB-Salud;)?
em entrevista a
, falou da necessidade
de a tese da Constituinte ganhar as ruas. Como levar isso à prática?
Em primeiro lugar, traduzindo claramente o signiti
da lúta pela Constituinte e fazendo isso de
maneira militante: promovendo reuniões, debates
e discussões em casas de família, em bairros, em locais de trabalho e estudo; enfatizando para Cada

setor da sociedage os seus interesses mpi'sopremen-

tes numa nova Constituição. Por exem
para as
donas de casa, além das garantias de liberdade sindical, que possibilite aos seus maridos e filhos a reivindicação de melhores condições salariais, a certeza de que elas terão direito de se organizarem
para fiscalizar e denunciar a ação de
res; para os trabalhadores, divulgar a importância
da Constituição
que lhes garanta liberdade sindiCal, direito
greve e participação na gestão das
empresas, cuja riqueza eles contribuem para formar; aos homens de boa vontade, preocupados
com o etiuillbrio ecológico, esclarecer que somente preceitos constitucionais que submetam a propriedade privada à utilidade social, poderão salvar
O Brasil da destruição de sua própria natureza física, pois somente com a liberdade de organização
dos cidadãos poderá se travar uma luta efetiva com
as empresas multinacionais que destroem a flora, a
fauna e a própria saúde do homem brasileiro.
O que você acha da faisão defendida pelo senador Saturnino Braga (MDB-RJ) de que a luta pela
Constituinte
e servir para acirrar os ânimos,
criando obstáculos à democratização do país?
A luta pela Constituinte não vai acirrar nenhum
ânimo que já não esteja acirrado. A meu ver, os
obstáculos que esta luta encontra no Sistema são
de dois tipos: primeiro, a reação baseada no interesse social e econômico de grandes grupos capitalistas, para os quais é mais conveniente um sistema
econômico fechado, baseado na concentração de
renda, no arrocho salarial e na consequente repressão a todas as formas de liberdade, especialmente a liberdade sindical. Segundo, a reação baseada em convicções políticas ideológicas anti-democráticas, embora, eventualmente, até bem intencionadas.
Os primeiros obstáculos serão inevitavelmente
derrotados pela necessidade da expansão econôêmica das forças produtivas nacionais e pelo apoio
do povo à abertura democrática. Quanto ao segundo obstáculo, a expansão das idéias democráticas e
a óbvia demonstração de que a maioria da oposição brasileira é genuinamente nacionalista encarregar-se-ão de persuardir e chamar à razão as pessoas (civis e militares), que ainda crêem que um regime .
co nacionalista só possa se basear
num sistema autoritário de governo.
peco eo aerea o ee em es amem
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caminho democrático
e progressista
Entrevista com Braz josé de Araújo (*)

Qual a sua opinião sobre a tese da convocação
de Assembléia Nacional Constituinte?
Do ponto de vista da ciência política, creio que é
importante, de início, ressaltar que a tese de convocação de uma Assembléia- Nacional Constituinte
é um princípio, programático do partido oposicionista. Talvez não se colocasse para o partido da
oposição com a mesma força de hoje pelo fato de
que, bem ou mal, os mecanismos eleitorais do regime permitiam que o MDB tivesse a perspectiva de
se tornar maioria na Câmara, no Senado e nas Assembléias Legislativas Estaduais e por conseguinte
podendo inclusive eleger seu candidato à Presidência da República. Quer dizer, havia possibilidade
de alternância. Isso, evidentemente, fazendo abstração dos mecanismos institucionais de exceção,
que na realidade colocam a Constituição em um
plano subodinado., Mas, na política brasileira, não
sé pode fázer abstração desses mecanismos. As
modificações institucionais de abril passado tornaram o regime ainda mais fechado em torno de si
próprio. oposição ficou sem as perspectivas da
alternância, ainda mais acossada. Daí a idéia programática da Constituinte se tornar mais evidente
para muitos líderes do partido oposicionista, ganhando inclusive a simpatia de personalidades no
momento apartidárias. Isso pode indicar, do ponto
de vista: político, uma tendência auspíciosa para o
reencontro democrático entre os brasileiros.
Quais deveriam ser as características dessa Assembléia?
A ciência política nos ensina que as Assembléias
Constituintes e suas características dependem das
relações das forças políticas e sociais em presença.
Assim, ainda não parece evidente a própria possibilidade de uma Constituinte, visto que muitos setores democráticos ou liberais ainda não estão convencidos da via Constituinte para a democratização
do país. Certamente podem pensar em outras vias

ou simplesmente não pensar. O que se pode dizer
comtranquilidade
é quequanto
suas características
tanto
serão
mais
democráticas
mais
rigorosamente forem representativas do conjunto dos brasileiros
e brasileiras.
A idéia danão
Assembléia
Constituintee
assim,
no
meu
entender,
pode
se
apresentar
ser apresentada contra os militares.
as condições prévias para a instalacãoQuais
dessaseriam
Assembléia?
Como (?aprocurei
sugerir antes, isso dependerá
também
relação das forças políticas e sociais
em presença. É muito difícil prever agora, pois as

posições ainda não estão muito claras, Mas, poderse-ia dizer que a estabilidade da democracia, que :
se pretenderia construir com a Assembléia Nacional Constituinte, aconselharia as condições mais
amplamente democráticas.
Qual a relafão da ANC com o progresso da sociedade brasileira?

As relações são muito amplas. Por exemplo, a importância de afirmar. que a soberania reside no
povo e os poderes dele emanam. Uma grande obra
constituinte seria encontrar fórmulas para organizar novas instituições de controle, vinculadas à sociedade civil, portanto com a soberania do povo.
Mecanismos de descentralização administrativas
que favoreçam um desenvolvimento democrático. "Mecanismos para o controle democrático da
intervenção do Estado no domínio econômico, es. tendendo osprincípios democráticos a esse campo. Garantias constitucionais para que as crises políticas não ameacem a democracia e o. seu futuro.
Seria fundamental que a obra constituinte refletisse a liberdade e o respeito à soberania do povo
brasileiro, constitucionalizando a dignidade da
pessoa humanacomo fundamento dos direitos humanos .e do cidadão. Tudo isso torna-la-ia democrática e progressista.

Uma manobra

proposta de orglanizacão de uma Assembléia Nacional Constituinte, integrada
or representantes de todas as camadas sociais, e de todas as correntes de pensamento existentes no País, após haver sido formulada por dirigentes do MDB ganhou receptividade, sendo adotada por numerosos setores da opinião pública,
originando a formação espontânea de uma frente
ampla que a defende e propaga de maneira bastante entusiasmada.
Ao longo do período republicano, em três oloor-

tunidades o País viu serem reunidas assembléias
nacionais dessa natureza. Rememorando superfi-

(*) Almir Pazzianotto Pinto é deogado especialista em Direito Coletivo
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cialmente os acontecimentos, lembramos que a
primeira vez isso ocorreu em 1891, quando o regime imperial foi substituído pela república federativa, proclamada a 15 de novembro de 89, o que tornou indispensável a elaboração de uma nova Lei
Fundamental. A segunda, com a queda da República Velha, ocasião em que os constituintes se dispuseram a "organizar um regime democrático, que
assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e
o bem-estar social e econômico" (Preâmbulo da
Constituição de 34). A terceira em 46, logo após a
derrubada da Ditadura do Estado Novo, situação na
ual mais diretos, menos otimistas, mas ainda iludi-

ªos quando aquilo que estavam realizando, os representantes eleitos pelo Povo se limitaram a afirmar que esta vam reunidos para "organizar um
regime democrático".
Desgraçadamente, como sabemos, nenhuma das
três oportunidades foi bem aproveitada, pois não
obstante as três Assembléias Constituintes dessem
nascimento a Constituições que correspondiam ao
modelo liberal democrático, prevendo a existência
de três Poderes que reciprocamente se continham,
menos exato não é que regimes autenticamente
democráticos e representativos não conseguiram
assegurar essas Leis Fundamentais, assim como não
foram bastante fortes para resistir às pressões das
eternas oligarquias, interessadas em conservarem
os seus privilégios, e em manterem a maioria do
Povo à margem do desenvolvimento econômico,
social, político e cultural.
Observe-se que ao falarmos em Constituições
não nos preocupamos com as Cartas outorgadas
em 37 e 69, tampouco com a Constituição de 67.
Com as primeiras porque não refletiram, nem mesmo aparentemente, a opinião de representantes
" nacionais livremente escolhidos, resultando, sim,
de manifestações autoritárias dos detentores do
Poder. Quanto à terceira, além de promulgada por
um Congresso tolhido e coercitado, transformado
em Constituinte por ato exclusivo do Presidente da
República, trazia em si os fatores que levariam rapidamente ao desfecho de 69.
O conhecimento que deve possuir em matéria
de Constituintes servirá de advertência ao Povo
quanto aos inevitáveis perigos que cercam a composição de uma Assembléia dessa natureza, onde
podem acabar predominando as tradicionais minorias, os oligarcas, os representantes do. poder econômico, sempre mais experientes e melhor organizados. As classes populares, os assalariados rurais e
urbanos, os pequenos proprietários e comerciantes, conquanto numericamente mais numerosos,
são sempre, e em qualquer parte do mundo, de organização mais difícil, e dessa circunstância tiram
proveito as elites, para manobrar com facilidade,
conseguindo, entre outras coisas, a. aprovaçãode
textos constitucionais ao sabor das suas necessida:

(*) Braz José de Araújo é professor de Ciência Política da Universidade
de São Paulo.

"Seria fundamental que a
Obra constituinte
refletisse a liberdade, o
respeito à soberania
do povo brasileiro,
constitucionalizando
a dignidade da pessoa
humana como
fundamento
dos direitos humanos e do
cidadão. Tudo isso
torna-la-ia democrática
e progressista"

das elites?
Almir Pazzianotto Pinto (*)
des do momento, que usam enquanto necessários,
e substituem por outros quando é preciso, sem
perder, entretanto, os meios de controle efetivo
dos centros de dec são.
Da Constituição de 34 à Emenda Constitucional
no 1 de 69, nunca o Poder Constituinte, fosse ele
uma Assembléia eleita pelo Povo, fossem os detentores do Poder, deixou de acenar aos trabalhadores
assalariados com um elenco bastante: amplo e até
interessante de direitos fundamentais, que comecam pelo salário mínimo capaz de satisfazer às necessidades normais do trabalhador e sua família, e
se completam na participação nos lucros, previdência social, direito de greve, e assim por diante.
Nesse terreno o nosso Direito Constitucional pouco ou nada deve a qualquer outro do mundo.
Entretanto, de um vasto e pretencioso programa
Cheio de imaginação criadora, à trivial e sofrida
realidade do dia a dia, as distâncias sempre se mostraram intransponíveis, quer se pense em termos
da Grande São Paulo de hoje, quer se cogite do
longínquo e perdido interior, onde o tempo parece -não haver caminhado com tanta velocidade.
Aqui como lá o trabalhador humilde continua a espera de um sindicato livre e atuante, de um salário
mínimo que lhe garanta a vida decente em companhia de mulher e filhos, de uma habitação, da previdência social, do seguro desemprego, da estabilidade no emprego, das férias que possam ser gozadas, da jornada de 8 horas, e sobretudo de segurança contra a violência e o arbítrio.
é
Para as classes trabalhadoras, a convocação d
uma quinta Assembléia Nacional Constituinte poderá se transformar numa campanha revestida de
grande motivação, na medida em que nela antevejam a possibilidade de atuarem diretamente no
sentido da construção de um novo modelo
jurídico-político, que resulte em um efetivo Estado
de Direito e na Democracia Social reivindicada
desde o começo deste século.
A Democracia política formal esgotou, entre nós,
o seu significado, e é uma etapa histórica já percorrida e uirapassada, encontrando-se, hoje, desacre-

ditada pela sua notória incapacidade de resistir às
crises provocadas pelas minorias avessas à liberdade, e que tudo fazem para impedir a ascensão das
classes trabalhadoras.
O MDB lançou uma mensagem ambiciosa ao
propor uma Assembléia Nacional Constituinte.
Resta-lhe, agora, demonstrar. ao Povo, às classes
trabalhadoras rurais e urbanas principalmente, o
significado dessa proposta, para que à sua luta se

incorrorem, pois sem apoio popular uma Assembléia desse porte não se realizará, ou se se realizar será, pela quinta vez, para chegarmos a resultados superficiais, que não contribuirão para que
se alcance a verdadeira; solução para ,os : nossos
problemas mais graves.

'Sem apoio
ular
uma Assembléia
Constituinte
não se realizará ou
se se realizar será
para chegarmos a
resultados superficiais,
que não contribuirão
para que se alcance
a verdadeira solução
para os nossos problemas
mais graves"
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Nem justa,

nem oportuna.

penas um meio de debate
Entrevista com Marilena Chauí (*)
O que pensa sobre a tese da convocação de
Assembléia Nacional Constituinte? Ela é justa? É
oportuna?
Eu relutaria muito em dizer que é justa e que seja
oportuna, embora seja difícil, no presente,
colocar-se contra possibilidades políticas alternativas à situação existente no país. Para que uma Assembléia Constituinte fosse justa seria preciso que
partisse de uma exigência feita pelos mais opírimidos dentro da sociedade brasileira - o que não é o
caso. É verdade que a tese da convocação não emana do aparelho de Estado em sua totalidade, mas
nem por isso poder-se-ia dizer que não emana de
uma parte dele;, ou seja, do partido oposicionista,
de sorte que não cabe imaginar que se trate de
uma proposta vinda de baixo para cima, mesmo
que levemos em conta o fato de que uma fração da
sociedade civil concorde com ela; Sem dúvida, é
de grande peso o fato de que tal fração tenha aspirações liberais, porém seria um logro se identificássemos todas as aspirações liberais com idéias ou
ideais libertários.
Por outro lado, para que a tese fosse oportuna
teria (:!ue pressupor a exigência que a sociedade
formularia para si mesma a fim de nascer das cinzas
de uma ordem intolerável e esclerosada. Ora, uma
Assembléia Constituinte não visa dar nascimento à
sociedade, instituí-la como nova, mas apenas
institucionalizá-la seguido padrões mais aceitáveis. Não vai nascer uma ordem nova a partir de
um pacto social novo (não é uma Constituinte que
efetua o nascer de uma sociedade nova), pois o de- .
sejo de regressar a uma espécie-de grau zero da cidadania não implica em que se c egue ao grau
zero da determinação social e econômica dos cidadãos. Seria preciso que a
política perpassasse todas
as atividades da sociedaáãc,> seria preciso que esta
visse a si mesmo como-agente político de todas as
suas práticas para que uma Constituinte fosse
oportuna, isto é, tivesse o pare! terminal de um
processo e não o papel inicial que estamos a lhe
conferir. De qualquer modo, com todas as restrições que cumpre fazer à tese da convocação, há
nela um ponto que não pode ser negligenciado e
que é seu único aspecto positivo:debater a possibilidade de uma Constituinte é politizar o espaço
da sociedade brasileira, cuja debilidade tornou-se
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mais do que histórica, por quantojá é legendária,
Seria a oportunidade para que a sociedade brasileira, pela primeira vez, tivesse um pequeno lampejo
do óbvio, isto é, de que o político não se contunde
com o aparelho do lªsxado. Sem ser justa e sem ser
Oportuna, a tese da convocação de uma Constituinte é pedagógica no sentido amplo do termo.

Quais deveriam ser as características dessa Assembléia? Concorda com os que propõem uma
Constituinte que seja livremente eleita, democrática e soberana? Quais seriam as condições prévias
para a instalação dessa Assembléia?
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uma nova pergunta: o que iremos legalizar? O direito de todos à participação política e à liberdade
e pensamento e de expressão ou novas formas de
participação social? Isto implicaria em indagar
quais as classes sociais que aspiram pela Constituinte e o que é o "espírito das leis" para elas. Em suma, a pergunta "o que uma Constituinte iria legalizar", pode ser traduzida em uma outra: qual a forma do poder e de seu exercício que tais classes
consideram legitima? Na medida em que a restau=
ração da legitimidade passa pela convocação de
umaConstituinte podemos prever que o poder
legítimo é de estilo representativo e a experiência
histórica já nos ensinou quem confia nessa modalidade de poder e o que dele espera. A Constituinte
não nos coloca diante de uma alternativa política
na linha da democracia direta, mas apenas na perspectiva da democracia representativa correndo,
portanto, o risco de manter a divisão entre dirigentes e dirigidos ou entre a esfera "política" e a realidade social "apolitizada".

O RISCO DE REPETIR
O PASSADO
E FAZER DA HISTÓRIA
APENAS UMA FARSA

servirá apenas para sancionar uma visão da história
medi
continuidade temporal, pela "racionalização" da vida econômica e política, pela idéia de
eficácia na produção e nos mecanismos de controle institucional da vida social, de sorte que não só
agravaria, em nome do "progresso", a dominação
do universo mecânico sobre os homens, como justificariaa exploração do homem pelo homem e seria, afinal, mais uma grande mistificação. Para falar
em transformações estruturais e em progresso seria
preciso ter uma visão mais ampla do social e do
político não na forma de um "saber" acerca da sociedade e da política, mas na forma de uma prática
'nova que constituisse seu próprio saber de si no
agir. Isto eu não creio que uma Constituinte poderia trazer. Todavia, ela pode trazer uma outra coisa
(e, talvez, malgrado ela mesma). Certamente, o
processo de discussão da Assembléia Constituinte
cria uma possibilidade de mobilização da sociedade, de sorte que permitiria, pelo menos, considerar
às claras, em debate público, a natureza peculiar da
sociedade brasileira, sempre à sombra da tutela do
Estado e ora crédula ora incrédula face a ele, mas
sempre subjugada aos interesses de classes para as
quais convém que a política seja tomada como
conjunto de atos Vindos de cima para baixo. Seria
uma ocasião preciosa para medir nossa crença arragaida na autoridade e nossa submissão a uma forma de poder que não cessamos de legitimar só
porque se trata de um poder separado cujos misté!
rios nos escapam.
Criado um espaço de politização, não haveria
como bloquear seu caminho, senão fazendo ressurgir o espectro daquilo que o processo de discussão põe a nu, isto é, o poder autoritário do aparelho de Estado: Não creio que uma Constituinte tra-

ãe ualqluer modificação estrutural para a sociedae brasileira, senão no seu aspecto pedagógico,
mesmo que seja para tornar claro o limite e a limiQue classes, setores e grupos sociais poderiam
tação política de uma Constituinte, para não falar
participar da Constituinte? Quais as classes, setores
de sua limitação social. O máximo que uma Asou grupos sociais mais interessados?
sembléia desse teor pode fazer é conduzir a um
Uma vez que se pretende convocar uma Asoutro jogo das forças sociais é políticas onde o consembléia livre e democrática e sendo a democracia , flito -se torne mais visível e onde o desejo de que
a forma política que assume e legitima os conflitos
por meio de uma Constituinte a sociedade daria a
entre as classes sociais fazendo com que enconsi mesma seu próprio rena, parteje uma outra coitrem canais de expressão real, a proposta de uma
sa. Sabemos que a
palavra de ordem da burguesia
Assembléia Constituinte livre, democrática e sobenascente foi; "nenhuma taxação sem representarana pressupõe, por,sua própria definição, que toção
das as classes devem paàrticipar dela. Por outro lado, sendo a democracia uma forma política que
acolhe as diferenças e os antagonismos, seria inconcebivel uma Assembléia democrática que não
contasse com a participação de todos os setores e

ãrupqs sociais. Uma vez gue no plano formal das
efinições não cabe dúvida quanto à participação
de todas as classes, setores e grupos, creio que a
questão poderia ser deslocada para um outro ponto mais concreto: qual será a forma da participação? dito que será uma Assembléia livremente
eleita. Qual o estatuto dessa eleição? Quem pode
votar? Os analfabetos votarão? Quem pode ser
eleito? Membros de partidos já existentes, legais
ou ilegais? Ou qualquer cidadão sem filiação partidária? Será uma Assembléia paritária? Nela haverá
proporcionalidade quanto ao número de operários, camponeses, comerciários, bancários, estudantes, intelectuais, artistas, professores, eclesiástices, jornalistas, médicos, advo ados, miÍitares, em-

"Sem ser justa ou
oportuna, a tese
da convocação de
Uma Constituinte
é pedagógica no sentido
amplo do termo...
Não deposito a menor
esperança numa
Constituinte cujo modelo
é a democracia
representativa,
mas deposito enorme
confiança no debate que
suscitará entre nós. Se
se quiser considerar isto
um "progresso", '
a condição
será
que, em nome do povo,
não ressuscitemos velhos
fantasmas populistas e
que
deixemos os mortos
enterrarem seus mortos"

nia coletiva. Diante disto, a questão que eu colocaria seria a seguinte: se as condições prévias para
a
Assembléia se efetivarem, para que uma Constituinte? Sem dúvida, poder-se-ia responder:
para
dar legalidade à legitimidade restaurada, fazendoa
passar do fato ao dªlreito. Neste caso podemos
fazer

Evidentemente, há um círculo na proposta, uma
vez que são colocadas como condições prévias da
Assembléia aquilo que seriam suas próprias finalidades, isto é, a liberdade, a democracia e a sobera-

presários? O ponto de partida do processo eleitoral
serão conselhos locais, regionais, sindicais? Haverá
discriminação quanto aos eleitores e aos elegíveis?
Quais? Por que? Supondo-se que as condições
prévias à convocação se efetivem, qual será a participação das oposições sindicais? Seria a Assembléia
formada por diferentes núcleos de debates, discussão, decisão e apenas no nível da execução seria
estabelecida uma Assembléia geral? No interior
dessesdiferentes núcleoshaveria a possibilidade de
participação direta de todos os interessados de maneira a abolir a divisão entre "especialistas" e
"não-especialistas", divisão que é o germe de toda
política burocratizada? Haveria ainda muitas outras
questões a colocar. Poder-se-ia argumentar que
não é ainda o momento de discuti-las, visto que o
assunto em pauta é a possibilidade da convocação
da Constituinte e não a forma que terá. Todavia, se
permanecermos em generalidades quanto ao direito de todos à participação corremos o risco de
repetir no vazio a fórmula "liberté, égalité, fraternité", e sabemos que na História toda repetição é
uma farsa.
A
Qual a relação da Assembléia Constituinte com
as transformações estruturais cane há muito vêm se
colocando como necessidade histórica para o progresso da sociedade brasileira?
Comecemos por nos colocar de acordo. Se
por
"transformações estruturais" entender-se transformações da infra-estrutura econômica, a Constituinte fará muito pouco, evidentemente. Se Por

"transformações estruturais" entender-se transformações na super-estrutura política, também o papel da Constituinte será pequeno, visto que mantêm o princípio de que o Estado é o polo legítimo
do político. Por outro lado, se por "progresso da
sociedade brasileira" entender-se uma adequação
mais "racional" entre meios e fins, a Constituinte :

Para que uma Assembléia Constituinte trouxesse
transformações estruturais que são uma neçesslda;
de histórica para a sociedade brasileira, seria preciso que sua palavra de ordem fosse nova, como por
exemplo: "nenhuma execução sem participação
igual de todos na decisão". Essà. palavra não creio
que nossa Constituinte irá proferir. Essa palavra
colocaria o político na- ordem do dia, pois seria a
compreensão da capacidade da sociedade para estabelecer e manter sua unidade explicita sem recorrer a uma instância autônoma e separada encarregada dessa tarefa. Concluindo: o importante
desse debate não está em que seja justo ou oportuno, nem em que a proposta seja viável, nem em
que interesse a esta ou àquela classe, mas sim em
que suscite em todos e para todas as classes a consciência do óbvio, isto é, que a sociedade e a política não são uma graça divina nem um flagelo da natureza, mas a forma própria do agir dos homens em
condições determinadas. Longe de mim querer:
com isto dizer que os homens só podem "agir corretamente" quando as "condições objetivas estão
amadurecidas", pois sabemos que de tanto esperar
O amadurecimento muito fruto Írodrece e que a
"correção" do agir e a "maturidade" das condições objetivas costumam ser dados post-festum, e
em geral, sob essa modalidade sinistra da máconsciência que se convencionou designar com o
nome de "autocrítica". Não deposito a menor esperança numa Assembléia Constituinte cujo modelo é a democracia representativa, mas deposito
enorme confiança no (ªbate que suscitará entre
nós. Se se quiser considerar isto um "progresso", a
será que, em nome do novo, nãoressucitemos velhos fantasmas populistas e que deixemos
os mortos enterrarem seus mortos. .
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Uma solução pacífica
Dom Angélico Sândalo Bernardino (*)
4
tal a situação de nosso país que não vejo
outra solução pacífica para nossa crise institucional, além da convocação de Assembléia Nacional Constituinte.
A cada dia que passa, a situação se deteriora. A
Constituição está aviltada. Na verdade, estamos
sendo governados por 17 atos institucionais e 103
atos complementares, nestes últimos anos. O povo
perdeu a confiança no Governo e este, isolado, somente crê em si.
Como se não bastasse a deplorável situação
política-jurídica-social, a econômica é praticamente insustentável! Ao "milagre brasileiro", há pouco
tão alerdeado, ninguém tem mais coragem de
referir-se!
Percebemos, nesta situação, o acerto das palavras do documento da CNBB "Exigências cristãs de
uma ordem política": "'Quando se inspiram numa
visão; da ordem social concebida como vitória
constante sobre a subversão ou uma incessante revolução interna, tais regimes de exceção tendem a
prolongar-se indefinidamente. Perde-se assim de

auxiliar de São Paulo,
(*) Dom Angélico Sândalo Bernardino é
encarregado da Pastoral Operáriana Arquidiocese

v
vista que o desenvolvimento integral é que fornece
os meios de proteção indispensáveis contra os riscos que ameaçam a ordem pública".
- A idéia de convocação de Assembléia Nacional
Constituinte, nascida em meios intelectuais, juristas, políticos e de outros setores brasileiros, vai ganhando, sempre mais, corpo. Estamos, aliás, diante
de medida, algumas vezes, empregada em nossa
história. E, mais: foram, praticamente, sempre os
militares que levaram o país à Assembléia Constituinte. Assim, tivemos Constituintes:
E
- em 1823, após a declaração da independência
do País, quando o regime colonial foi substituido pelo imperial.
- em 1890-91, logo após a proclamação da República.
- em 1933, quando os Militares, ouvidos os reclames da Nação, convocaram a Assembléia que
fez a Constituição de 34. (Recorde-se que uma
das reivindicações da Revolução Paulista em 32
foi, justamente, a Constituinte).
- finalmente; em 1945, mais uma vez os militares
intervieram no processo político ao derrubarem o Estado Novo e não titubearam em entregar à Nação o poder constituinte em 46.
Por que, então, não apelarmos hoje, para a Assembléia Nacional Constituinte? Tornar-se-á ela
possível mediante lúcida e humilde convocação do
Governo. Com a medida, ganhariamos tempo e
oupariamos desgastes e sofrimentos. Estariamos,
inclusive, diante de nobre saída para o movimento
militar de 64.
Estou convicto de que a Constituinte virá:
- ou convocada pelo Governo, mediante gesto
(que julgo pouco provável) de humildade e lucidez;
- ou motivada por futuro agravamento de tensões que todo regime de exceção vai gerando.
"Todo poder corrompe e o poder absoluto
corrompe absolutamente", sentenciava políti5
.
co inglês. .
Por Assembléia Nacional Constituinte entendo
, um "corpo legislativo com poderes especiais, formada por representantes do Povo, eleitos por votação direta e secreta, com a finalidade precípua de
estabelecer uma Constituição que seria a soma de
todas as aspirações nacionais" (G. Galvão).

nosso Governo venha a fazê-lo, como alguns pretendem, em 1978, dando valor Constituinte às eleições parlamentares, pois seu recente gesto, por
exemplo, ao decretar o recesso do Congresso indica muito maisradicalismo em favor da exceção institucional que lúcido e humilde propósito de respeito à Constituição.
£ evidente que não podemos falar em Assembléia Nacional Constituinte sem amplo apelo à
participação do povo brasileiro, A Constituinte não
pode ser efetivada, se não cairem por terra o Al-5,
o decreto-lei 477 e 228. Se não for eliminada a censura; destruída a Lei Falcão. Não há possibilidade
de Constituinte verdadeira, sem ampla anistia a todos os presos e perseguidos políticos, Numa palavra, não há viabilidade para uma Constituinte, sem
liberdade para o povo se manifestar, debater suas
idéias. Nesta perspectiva, não posso me furtar à
oportunidade de apresentar alguns dos itens de
"Exigências Cristãs de uma Ordem Política" referentes à participação :

"Estimular a participação consciente e responsável no processo político, social, cultural e econômico é um dever primordial do Estado. Tal particiação constitui um dos elementos essenciais do
em comum e uma das formas fundamentais da aspiração nacional. A educação do povo é um pressuposto necessário para sua Ãranicipação ativa e
consciente na ordem política. participação política é uma das formas mais nobres do compromisso
a serviço dos outros e do bem comum, Ao contrário, a falta de educação política e a despolitização
de um povo, e especialmente dos jovens, pela qual
fossem reduzidos à condição de simples espeçtadores ou de atores de uma participação meramente simbólica, prepararia e consolidaria a alienação
da liberdade do povo nas mãos da tecnocracia de
um sistema. A liberdade de discussão dos grandes
problemas nacionais, dentro do ideal democrático,
é uma forma fundamental de participação nas sociedades políticas bem ordenadas. Só esta liberdade garante o direito à oposição, a possibilidade do:
debate sobre as alternativas do destino de uma Nação. Sem esta liberdade, o próprio diréito de pensar gera suspeitas de ameaça à ordem pública,
tornando-se objeto de ação repressiva. Uma censura arbitrária neste. campo não teria justificativas
Pretende-se; pois; a convocação de uma eleição ' ' nas exigências do bem comum e levaria, rapidamente, perda de credibilidade da parte do Estado
%eral para composição de Assembléia Nacional
como poder legal"".
onstituinte, com plenos poderes para elaborar,
votar e colocar em vigor uma Constituição que, de
por todas os meios, nosso povo prefato, supere o regime de exceção em que estamos " cisaFinalmente,
serlevado ao espírito reivindicatório a uma
vivendo.
Constituinte. Nos. pequenos grupos, nos meios
operários, estudantis, de porta em porta, a idéia do Não se trata, portanto, de pretende: transformar
direito-dever à participação deve ser debatida. Afio atual Congresso em Constituinte. Nem tampounal de contas, precisamos crer com todas as forças,
co, podemos confundir uma eleição para Cônstiue ninguém resiste a um povo consciente de seus
tuinte com eleição majoritária para o Senado e Câireitos que se ergue, num imperativo de cumprimara dos deputados, sonhando, para 1978 por
mento do dever, para dar à sua Nação a dignidade
exemplo, em possibilidade de mudanças constitude uma Constituição, baseada na verdade, justiça,
cionais, A eleição para uma Constituinte é específifraternidade, livre do arbítrio de exceções que se
ca e se esgotana Constituição elaborada, aprovada.
prolongam indefinidamente!
Ao Governo compete:
Não creio que

"Por todos os meios,
nosso povo precisa ser
levado ao espírito
reivindicatório a uma
Constituinte. Nos
pequenos grupos, nos
meios operários,
estudantis,
|
de porta em porta, a
idéia do direito-dever à
participação deve
ser debatida. Afinal
de contas, precisamos crer
com todas as forças, que
ninguém resiste a um
povo consciente de seus
direitos"

O fantasma da ilusão parlamentar

Ivo Poletto (*)
omecemos por observar: a existência de
Leis, mesmo a existência de uma Constituição, não é garantia de que os direitos fundamentais da pessoa humana, direitos dos cidadãos
portanto, sejam respeitados e promovidos. .A maior
arte das vezes os direitos são feridos em nome de
eis. Tal ocorre porque tanto as constituições
quanto as demais leis que dela derivam são elaboradas e promulgadas gelas classes sociais que dominam a: sociedade. Esse conjunto de leis serve
para fundamentar as ações políticas dos governantes, evidentemente representantes das classes dominantes, mesmo se forem eleitos por voto universal, pois as regras para a Escolha dos candidatos garantem a representação exclusiva das classes dominantes. Mais ainda: as leis existentes, e a formulacão de novas leis, servem para criar no conjunto da
população a ilusão de que os problemas serão resolvidos pelos detentores do poder político, e com
isso cumprem uma funçãoideológica conservadora fundamental.
Por outro lado, a falta de uma Constituição, ou a
existência de mecanismos excepcionais que controlem e anulam a própria Constituição do país,
tornam a situação ainda mais caótica, ficando osdireitos dos cidadãos à mercê do julgamento de uma
ssoa ou de um pequeno grupo. O espaço de li-

Bãrdade social diminui. Ao mesmo tempo, porém,
esse pequeno grupo, que comanda em nome da
classe heger " *. - quanto mais se afasta e domina
o povo ta.... : + iem necessidade de criar leis
para convencea:jopulação de que está procurando resolver se: = problemas.
A
%
Fique claro, portanto, que não é de leis que precisa O país, pois não são elas que garantem a solu(*) Ivo Poletto é secretário-executivo da Comissão Pastoral da Terra,
com sede em Goiânia. A CPT é o
da Igreja dedicado à defesa dos camponeses e dos
rurais

cão dos problemas sociais. Não pode ser esta, então, a função primeira de uma Assembléia Constituinte a ser convocada.
!
*
A maior questão nacional, sem dúvida, é a falta
de oportunidades de participação popular. Tanto
ao nível do trabalho e da renda, no campo econômico, quanto na definição e execução dos planos
políticos. Os operários, subempregados e desempregados das cidades, que já não têm direito e
acesso nem a um lote urbano,e os trabalhadores
rurais em seu canjunto, que se vêem violeitamente expulsos da terra de que necessitam para trabalhar e viver, essas duas classes sociais não têm a
mínima chance de participação efetiva na organização de nossa sociedade.
Uma Assembléia Constituinte se tornará tanto
mais válida quanto maior for a oportunidade para a
participação popular. Condição para que isto
aconteça é que os membros sejam escolhidos de
forma realmente livre e direta, sem nenhum tipo
de coerção e discriminação, Se os trabalhadores da
cidade e do campo não tiverem maioria proporcional de representantes, as decisões tomadas na
Constituinte serão ainda uma vez favoráveis às camadas sociais privilegiadas da nossa sociedade. O
vo, novamente, será apenas utilizado para escoher os representantes de outros grupos sociais

gue, mesmo falando em nome do povo e/ ou
izendo-se defensores das aspirações populares,
nada mais poderão fazer do que elaborar uma
constituição liberal, burguesa e elitista, continuando a marginalização efetiva do povo brasileiro. Nem boas intenções, nem espírito liberal são
suficientes. preciso que os trabalhadores sejam
representados por trabalhadores. Só eles, maioria
absoluta da população e responsáveis pelo trabalho que cria a riqueza nacional, podem batalhar
para conseguir o lugar que lhes compete, para exigir o que necessitam e sugerir a melhor forma de

organização social em que eles sejam sujeitos ativos de um destino comum,
Não se diga que os trabalhadores não estão preparados para uma participação direta, pois tal afirmação não corresponde à verdade e, o que é ainda
mais grave, reforça o argumento dos que tomaram
e exercem o poder autocraticamente, já que a razão por eles apresentada à nação e ao mundo é a
falta de preparo do povo para exercer o poder
político de forma democrática. A razão principal
da oportunidade e necessidade da convocação de
uma Assembléia Constituinte está exatamente no
reconhecimento de que o povo do nosso país está
preparado e em condições de decidir os rumos
que a nação deve tomar e de marcar o modo con,creto como a sociedade deve funcionar. Se alguém
pensar que uma Constituinte é necessária e válida
apenas para atender às reivindicações das elites liberais, iludidas e ilusoras, não espere grandeinteresse e participação popuÍar. A população só poderá realmente identificar-se com a barideira da
Constituinte se forem garantidos os canais e a liberdade de escolha de seus representantes autênticos.
Podemos concluir afirmando que há nécessidade imperiosa de modificar o quadro institucional
de nossa sociedade, para o que uma Constituinte
pode ser um ponto de partida. Maior necessidade,
porém, é a solução dos problemas reais que faz
nossa população trabalhadora, da cidade e do campo; entrar com o suor e o sarigue no trabalho em
troca da miséria que cresce a cada mês que passa. A
solução dessa problemática depende ãe transformações estruturais básicas. Nosso desejo e esperança são os de que uma Assembléia Constituinte
realmente representativa seja o início de um processo de mudanças sócio-políticas que levem a
uma transformação profunda de toda a sociedade,
para que a justiça exista, para que tudo esteja a serviço da realização de cadá brasileiro e de toda a napão..
ção.

"Não é de leis que o país
precisa, pois não são elas
que
garantem a solução dos
problemas sociais.
Não pode ser esta, então,
a função de uma
.
Assembléia Constituinte
a ser convocada"
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ivremente elei
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r uma Constituinte

ta, democrática

e soberana....

"De que forma mais
viável, mais justa
e mais ampla o operário
de Santo Amaro,
em São Paulo,
pode unir
a sua reivindicação
por um posto de saúde
ou o Saneamento
de uma rua com
a reivindicação
'"
do sindicato
dos. trabalhadores
da Petrobrás na Bahia
por uma política
salarial mais justa
na empresa, com a do
posseiro no
Maranhão pela garantia
de seu direito
à terra
que desbravou
com tanto sacrifício,
com a do bóia-fria
do Paraná
por melhores salários,
com a do Clube de Mães
da Baixada Fluminense
por uma creche,
com a do estudante
de Belo Horizonte
que reclama
ensino público
gratuito, com a
do intelectual
gaúcho que quer
uma imprensa
sem censura prévia?
A Constituinte
livre. e soberana
onde os
representantes
de todas as classes
e camadas
democráticas
possam expor
sua reivindicação,
é no momento.
a bandeira
que possibilita essa
união e assim
multiplica
a força
das reivindicações
isoladas e parciais
e facilita
a sua realização"
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onstituição é a lei suprema de um Estado, a
lei que regula a maneira de o país se organizar politicamente e escolher seus governantes, que define sua ordem econômica e social e
discrimina os direitos políticos e culturais de seus
cidadãos.
Pela sua importância, as Constituições só deveriam ser elaboradas de forma democrática, com
umaampla participação popular; no entanto, é comum que as Constituições sejam feitas de modo
autoritário, Uma Constituição é elaborada de modo
autoritário quando o governo encarrega uma comissão de especialistas de redigi-la e depois a promulga, sem nenhuma consulta popular; no máximo, para legitimar-se, recorre à ratificação por um
Congresso enfraquecido e pouco representativo,
óu então organiza um plebiscito, em que o povo é
chamado a dizer simplesmente sim ou não, mas
sem nenhuma possibilidade efetiva de discutir a
Constituição proposta ou reformulá-la. Para fazer
uma Constituição de modo democrático, é preciso
ue sua elaboração seja confiada a uma Assembléia
onstituinte, dotada de plenos poderes, integrada
por representantes eleitos livremente pelo povo e
convocada especialmente para preparar e votar
uma Constituição. A convocação especial, a preparação através de um amplo debate, e a livre
eleição de Assembléias Constituintes é, portanto, o
método ãemocrátlco para elaborar as Constituições dos Estados e decidir sua organização política,
econômica e cultural com a participação de seus cidadãos.
!
O método democrático das Assembléias Constituintes, no entanto, se distingue em: método
democrático-elitista, quando a participação popularna eleição e nos trabalhos da Constituinte epeguena e predominam as forças liberais conservaoras, representativas dos grandes empresários e
fazendeiros; método
democrático-populista,
quando prevalecem as correntes nacionalistas, representativas dos médios e pequenos empresários
e dos lavradores ricos, as quais fazem maiores concessões aos trabalhadores mas não levam até o fim
a oposição ao desenvolvimento capitalista dependente e combinado com o monopólio da terra,
nem a luta por uma democratização produnda do
regime político; e método democrático-popular,
quando as camadas populares, em especial os trabalhádores da cidade e do campo, conseguem ser
a força decisiva na eleição e nos trabalhos da Assembiéia Constituinte, quer através de seus representantes políticos, quer através do controle exercido por suas entidades de massa. Só uma Assembléia Constituine com uma composição predominantemente popular pode institucionalizar um
regimeque democratize profundamente os países
dependentes como o nosso, livrando-os da expoliação estrangeira, do monopólio da terra, da industrialização dependente, e abrindo caminho
gare que eles construam uma nova ordem social,
aseada na propriedade coletiva, no trabalho em
comum e no planejamento da economia voltado
para a elevação do padrão de vida dos trabalhadores. Portanto, se o recurso a Assembléias Constituintes soberanas é livremente eleitas é o método
democrático comum para a elaboração de Constituições, este método será mais ou menos democrático dependendo, por um lado, do nível de consciência política e de organização independente já
alcançado pelos trabalgadores, pelos estudantes,
pelos intelectuais progressistas, pelo movimento
feminino e, por outro lado, das restrições que ainda sejam mantidas ao debate de idéias e a escolha
de candidatos, e também do poder econômico e
de influência ideológica que os grandes empresários e fazendeiros ainda conservam. Naturalmente,
uma Constituição será tanto mais democrática
quanto maior e mais livre for a participação popular na eleição e nos debates de Constituinte e
quanto mais elevado for o nível de organização e
consciência política dos trabalhadores.
O Brasil, por exemplo, desde que se libertou do
domínio português já teve sete Constituições, mas
apenas três foram eleitas por Constituintes; e em
nenhuma delas se pode afªmar que a participação
das correntes populares foi decisiva. A Assembléia
Constituinte de 1823 foi dissolvida por Pedro |, que
promulgou autoritariamente a Constituição Imperial de 1824. Após a proclamação da República,
coube a uma Assembléia Constituinte elaborar a
nova Constituição, mas a representação popular
nessa Assembléia praticamente inexistia, A carta de
1891 foi revogada pelo movimento revolucionário
de 1930 e só em 1934 o país conquistaria uma nova
Constituição, ainda desta vez preparada por: uma
Assembléia Constituinte. Teria vida curta, porém a
Constituição de 1934; pois, em 1937, um golpe de
inspiração fascista a revogaria, instituindo o "Estado Novo" e promulgando autoritariamente uma
nova Constituição, redigida por Francisco Campos.
Em 1945, o "Estado Novo" viria abaixo e, no boio
do movimento redemocratizador, foi convocada
uma Assembléia Constituinte que elaborou e votou a Constituição de 1946. Esta foi a Constituinte
brasileira que contou, até hoje, com a maior participação das correntes populares e nacionalistas;
ainda. assim, as «correntes liberais-conservadoras,
representativas dos grandes empresários e fazendeiros, detinham nítida hegemonia; e até estavam
representados na Assembléia setores políticos vinculados ao regime fascista que acabava de ser deposto. Tal composição refletia o estágio de consa
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ciência política e de organização das camadas populares e decorria também ãas condições ainda
restritivas em que a Constituinte foi eleita. Em consequência, a Constituição de 1946 trazia a marca da
Assembléia contraditória que a elaborou; o seu
traço predominante era conservador, mas ela não
pôde deixar de acolher algumas medidas em defesa da independência nacional e dos direitos dos
trabalhadores.
Sa
Após 1964, a Constituição de 1946 começou a ser
revogada parceladamente e terminou sendo substituída, em 1967, por uma nova Constituição, promulgada por Castello Branco, depois de ter sido
submetida a referendo rápido e formal por parte
de um Congresso muito enfraquecidoem seus poderes e bem pouco representativo. Durou póuco,
no entanto, a Constituição de 67: já em 1969 era
substituída por uma nova carta, a chamada Emenda
Constitucional, outorgada pela Junta dos Ministros
Militares quando nem o Congresso estava reunido.
Para agravar, a nova Constituição, até hoje em vigor, contém um original artigo, o de no 182, em que
se suspende a si mesma, pois mantém em vigência
o Ato Institucional no 5, que revoga muitas das normas constitucionais e funciona, portanto, como a
verdadeira lei superior do país.
Daí a reclamação de setores sociais cada vez mais
amplos pela normalização constitucional do país.
Mas a normalização só será democrática e duradoura se for feita com a participação das camadas
populares e das correntes políticas que as representam. E o caminho para isso não pode ser outro
senão a elaboração de uma nova Constituição por
uma Assembléia Constituinte soberana e livremente eleita. Daí o debate, cada vez mais quente, sobre
a conveniência de se lutar por uma Constituinte ou
sobre as condições que precisam ser preenchidas
para que ela seja de fato soberana e representativa.
O DEBATE
SOBRE A CONSTITUINTE;
TRES FALSAS
OBJEÇÓES
Ao se entrar nesse debate, é preciso, de saída,
afastar três objeções falsas. A primeira é a dos que
se dizem contra a Constituinte porque o objetivo
dessa luta, o de fazer leis, elaborar uma Constituição, não teria significado, porque leis não resolvem
problemas sociais. Naturalmente, uma Constituição é, em si, uma lei no papel; e, de fato, uma lei
no papel não vai resolver, por si, as contradições
sociais. Um pedaço de papel, por si mesmo, não
garante, nem dá condições efetivas para nada.
preciso que, por trás do papel, existam as forças
políticas e militares que participaram de sua elaboração e estão efetivamente interessadas em assegurar as condições escritas no papel. claro que é um
equivoco formalista tomar uma lei, e não a mobilização dos interessados, como ponto de partida
para a solução de problemas sociais; não se pode
colocar a lei na frente do processo social. Tudo isso, no entanto, não invalida a luta por uma Constituinte soberana e livremente eleita: porque esta
luta é, no momento, justamente uma forma de mobilizar, organizar e unir as forças sociais, políticas e
militares que levarão o processo histórico para a

frente e garantirão uma futura Constituição democrática,
A segunda objeção é a de que uma Constituição
é formada através de um processo eleitoral e este
tem tantas limitações que não se presta para resolver os graves problemas sociais que têm de ser resolvidos. Aqui, também, a objeção parte de uma
constatação: inicial correta. Não há dúvida de que
os processos eleitorais têm se mostrado insuficientes ou pouco respeitados em suas determinações.
A Constituinte é eleita num momento e num local
determinados, por eleitores formalmente iguais,
mas de fato muito desiguais quanto a seu nível de
consciência política, de capacidade e de meios
para defender eficientemente seus interesses. Uma'
Constituinte livremente eleita pressupõe, é claro,
que todos os maiores de idade possam votar, que
todos possam ser eleitos, e que todos tenha amplo
direito de se organizar, de difundir e de debater
suas opiniões, Isto já seria um avanço grande em

reiaião às situações eleitorais como a do Brasil
atual, em que milhões de analfabetos estão excluidos do processo eleitoral, em que cerca de 5 mil
pessoas - entre as quais inúmeros líderes de grande
valor - estão privados de seus direitos políticos; em
que não existe efetivamente nem liberdade de organização, nem de propaganda política.
Porém, mesmo uma eleição formalmente livre e
aberta a todos não garante que todos os eleitores
decidirão de acordo com seus interesses reais, e
sem interferências ou pressões, ou que os resultados das eleições serão respeitados; as pessoas são
desiguais, tanto do ponto de vista material quanto
cultural; são desiguais do ponto de vista dos bens
materiais e do conhecimento e da educação que
possuem, e que lhes assegurem ou não a possibilidade de definir seus interesses e lutar por eles. Ao
se defender a eleição de uma Constituinte, não se
pode, portanto, deixar de ter clareza de que se trata de um processo eleitoral com todas as suas limitações; seu êxito depende não apenas dele, mas de
todo o trabalho político que se faça antes e ao lado
da campanha eleitoral.
A história registra, que, de um modo geral, a humanidade não tem resolvido suas questões essenciais simplesmente através do processo pacífico e
admirável do voto. As grandes transformações sociais dos Estados Unidos em 1776, da França em
1789, da Rússia em 1917, ou da China em 1927 e
1949 não foram feitas através de processos eleitorais; as Assembléias Constituintes americana, francesa, soviética e chinesa-foram apenas o mecanismo através do qual as fo. -s vitoriosas impuseram
sua nova ordem econômic.-social, às classes e camadas sociais derrotadas pela Revolução. NoBrasil,
por exemplo, mesmo transformações políticas de
menor amplitude ou de outra significação, como a
Independência, a República, o movimento tenentista de 1930, o movimento militar de março de
1964 não se fizeram através-da discussão e do voto.
Significa isto que não tenha sentido, do ponto de
vista da solução dos grandes problemas que afligem a sociedade brasileira, lutar por uma Assembléia Constituinte soberana e livremente eleita? Evidentemente gue não. A objeção partiu de
constatações verdadeiras, mas chegou a conclusões errôneas. Porque a luta pela eleição da Constituinte, no momento atual, longe de se consistir
numa forma de atrapalhar a solução das questões
estruturais que as eleições historicamente não têm
se mostrado eficientes para resolver, ajuda a agregar as forças necessárias e essás grandes transformações, por colocar em discussão não apenas a natureza do regime político vigente, mas também a
natureza de ordem econômica e social que as classes e camadas populares estão interessadas em dar
ao país. Em segundo lugar, porque mesmo uma
transformação profunda da sociedade, feita através
de uma participação popular muito mais avançada
do que a obtida através de eleições, precisa posteriormente institucionalizar-se, ter normas a que todos se atenhem, que garantem a democracia para
as massas trabalhadoras e todas as correntes progressistas.
Aqui surge a terceira falsa objeção: ou a Constituinte é impossível ou só causa confusão, porque
tenta unir setores sociais que têm objetivos diferentes. Mais uma vez o argumento parte de premissas corretas. Se quase todos querem uma nova
Constituição de fato, cada camada social a quer por
motivos específicos; dezenas de milhões de assalariados da cidade e do campo e suas famílias querem uma Constituição que lhes assegure uma política salarial mais justa e o direito de influir decisivamente sobre a vida política e a organização das atividades produtivas do país; dezenas de milhões de
Camponeses e suas famílias, que não têm terra, precisam de uma nova Constituifão que lhes garanta o
direito à terra em que trabalham, mais assistência
técnica e de saúde, mais educação, melhores condições de comércio; dezenas "!lhões de mulheres desejam uma nova Cor r..
que lhes
proporcione os meios de levar adiante a luta
pela
commeta emancipação feminina e pela
plena
igualdade entre os sexos; milhões de estudantes
querem uma nova Constituãão cine lhes assegure

(*) Raimundo Rodrigues Pereira é jornalista, editor-cheie do semanário Movimento

o direito de participar da vida política e cultural e
de levar à frente a luta pela democratização do en-
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bate numa situação de anormalidade jurídica e carece das liberdades democráticas fundamentais, o
sino; milhões de intelectuais pleiteiam uma nova
que permitiu impor um modelo de desenvolviConstituição que lhes garanta a liberdade de exmento que hoje o arrasta a uma crise sem címan!
* pressão e de criação artçstica; centenas de milhares
dentes, setores cada vez mais expressivos das cade pequenos e médios empresários da indústria e
madas po|pulares e das correntes oposicionistas se
do comércio e de pequenos proprietários agrícolas
batem pela elaboração de uma nova Constituição e
querem uma nova Constituição que adote medidas
sustentam que essa tarefa só poderá ser cumprida,
contra o capital estrangeiro, preserve os recursos
de forma democrática, por uma Assembléia Consnaturais do país e lhes assegurem melhores condi- . tituinte soberana e livremente eleita; e sustentam
ções de competição num mercado dominado por
que nenhuma Constituinte será soberana se não
grandes fazendeiros e um punhado de monopólios
for convocada e garantida por um governo de coliindustriais, especialmente estrangeiros; mesmo al?ação democrática, integrado precisamente pelas
guns milhares de grandes empresários e latifundiáorças sociais e políticas que lutam pela formação
rios podem querer uma nova Constituição porque
da Constituinte e estejam interessadas em asseguse convenceram que é preciso substituir o regime
rar sua livre deliberação; assim como nenhuma
político atual, baseado no arbítrio e no controle
Constituinte será livremente eleita se este governo
policial-militar da imensa maioria da população,
democrático de transição não revogar o Al-5 e a
or um Estado de Direito de tipo democráticorestante legislação excepcional, não promulgar
iberal.
uma anistia irrestrita a todos os brasileiros presos,
Estes setores sociais, têm, portanto, objetivos
cassados e exilados por motivos políticos e não
econômicos e culturais distintos e visões diferentes
promover efetivamente as liberdades democrátido regime democrático a ser estabelecido. Mas tocas; a começar pelas liberdades de oposição, de
dos coincidem no desejo de ver reconstitucionalireúnião e de organização; inclusive de organização
zado o país. E todosfº em compreender, e alguns
e novos partidos políticos. Para esses setores, a
já estão compreendendo, que isso só poderá ser
Constituinte deve representar, de fato, o encerrafeito, de forma democrática e duradoura, com a
mento de uma fase de vida nacional e a abertura de
colaboração de uma Constituição através de uma
outra.
a
Constituinte soberana e livremente eleita. Esta é
Entre esses extremos, procuram equilibrar-se sejustamente a bandeira ampla que pode unir a totores tidos como oposicionistas e que, não podendos esses setores já que não contraria os interesses
do colocar-se frontalmente contra a bandeira da
de nenhum deles. Mesmo entre os grandes empreConstituinte, procuram distorcê-la. Falam em
sários e fazendeiros, de um
geral: satisfeitos
"Constituinte" e, no entanto propõem que o atual
com o modelo econômico vigente, há setores que
Congresso, mediante acordo entre a Arena e o
podem aceitar a bandeira da Constituinte, porque
MDB, apenas reforme a Constituição em vigor.
ela não coloca como pressuposto nenhuma modiOra, qualquer estudante de Direito sabe distinficação estrutural da ordem éconômica;a Constiuir entre "o poder legislativo ordinário", o "potuinte livremente eleita é uma reivindicação por
er de reforma", e o "poder Constituinte". Sem
uma mudança na forma de organizar Politicamenentrar na natureza especial do atual Congresso
te o país; propõe um método democrático para elabrasileiro, mesmo um Parlamento em gozo de suas
borar uma Constituinte para o país. Além de poder
atribuições plenas dispõe, normalmente, apenas
ser aceita por todos os setores democráticos, por
do poder de fazer as leis ordinárias, para reformar
não colocar antecipadamente nada que lhes seja
aspectos parciais da Constituição, os regimes deimpossível de aceitar, a Constituinte oferece um
mocráticos prevêem uma tramitação especial, com
caminho democrático para que as várias correntes
uma discussão mais demorada e um processo de
oposicionistas resolvam suas próprias contradições,
votação em que a maioria simples não é suficiente;
caminho que consiste em permitir que a Ase, para mudar uma Constituição no fundamental,
sembléia êonstituinte escolha as leis do país de
requer-se um processo específico de convocação e
acordo com o grau de apoio que cada corrente reeleição de uma Assembléia com uma prévia finaliceba do eleitorado, o que certamente não porá fim
dade de Constituinte, mesmo que, depois de conà disputa entre as várias forças sociais e políticas do
cluído seu trabalho constituinte especial, ela se
aís, mas obriãarà que essa disputa despalde novas
transforme num Congresso comum. Como, então
andeiras e adote novas formas.
pretender atribuir ao atual Congresso, tão débil,
Naturalmente, esses setores sociais e as correntes
tão pouco representativo e que não foi eleito para
políticas que os representam lutarão pelo objetivo
esse fim, a séria tarefa de elaborar uma nova Conscomum da Constituinte através de formas distintas
tituição? € por que ludibriar a opinião pública apee com graus diferentes de convicção e de empelidando tal processo de Constituinte?
nho. Por isso mesmo, a oposição popular, a mais
O remendo de atribuir essa tarefa, não ao atual,
interessada numa Constituinte soberana e livremas ao futuro Congresso, que será eleito em 1978,
'" mente eleita, a mais interessada na existência do
não altera em nada no fundamental, pois o futuro
máximo de liberdades políticas, deve desenvolver
parlamento, ao que tudo indica, será escolhido em
sua atuação em dois planos. Ao lado das outras corcondições ainda mais desfavoráveis que o atual.
rentes oposicionistas, deve concentrar esforços na
Fazer uma distinção entre "Assembléia Constiluta pela reconstitucionalização democrática. Ao
tuinte" e "Parlamento com poderes constituintes"
mesmo tempo, tem que intensificar um trabalho
não passa também de um jogo de palavras que, em
próprio e independente de mobilizar as camadas
vez de %uebrgra resistência dos que se opoêm à
populares em torno de suas reivindicações diretas
mais sentidas e em defesa da independência nacio- . tese da onstituinte, acabará isto sim, confundindo
seuspartidários. É igualmente falso e contraditório
nal e simultaneamente elevar sua educação política
dizer-se favorávelã Constituinte e pretender dise sua organização autônoma. Esta é a sua maneira
putar a preferência do eleitorado em 1978 com um
de contribuir para a reconstitucionalização demoprojeto já pronto de Constituição, previamente
crática do país e também para que esta reconstituelaborado por uma comissão de especialistas e que
cionalização não seja, na medida do possível, um
seria promulgada pelo futuro Congresso, se o MDB
simples retorno ao regime estabelecido em 1946, e
obtivesse maioria, Se uma Constituição democrátisim abra. caminho a uma democracia mais avanca pudesse ser elaborada nos gabinetes, sem um
cada. Assim se vê que não há nada de contraditório
debate popular, e se ela pudesse ser outorgada
no fato d& a Constituinte ser uma bandeira possível
pelo Congresso no quadro do regime atual, antes
de ser aceita por várias camadas diferentes e, ao
que estejam reunidas as condições para a convomesmo tempo, servir especialmente à organização
cação e a eleição livre de uma Assembléia Constiindependente e à elevação do nível de consciência
tuinte, para que seria ainda necessária essa Constipolítica das camadas populares. É falsa, portanto, a
tuinte? O que pode unir as correntes oposicionisterceira objeção, que tenta opor a luta pela Constitas é a luta por uma Constituinte soberana e livretuinte, pelo máximo de liberdades democráticas,
mente eleita; quanto à Constituição, ela deve suraos interesses populares.
ªir é dessa Assembléia, e não antes. Propor uma
onstituição antes da Constituinte é tentar dividir
o movimento oposicionista.
AS TRES GRANDES
Têm o mesmo sentido as tentativas atuais de
apresentar "projetos econômicos" alternativos.
TENDENCIAS: O GOVERNO,
Considerados: em si mesmo, poderiamser úteis
A OPOSIÇÃO CONCILIADORA
ao movimento oposicionista. Ampliariam o debate
sobre as alternativas econômicas do País. Poderiam
E A OPOSIÇÃO POPULAR
inclusive trazer subsídios para a formulação de
uma plataforma de medidas econômicas mínima
que um futuro governo democrático de transição
Hoje, as idéias gerais sobre a Constituinte são
aplicaria até que as decisões da Assembléia Consticompreendidas por parcelas cada vez mais repretuinte permitissem traçíar uma estratégia de desensentativas do movimento popular e oposicionista.
volvimento mais completa e coerente. No entanto,
Ainda assim, e como era de se esperar, o debate
a apresentação atual dessas propostas tem outro
sobre a Constituinte vem revelando três tendências
sentido: visa a esvaziar a campanha nacional por
bem distintas.
uma Constituinte, Constituem alternativas muito
Em primeiro lugar, porta-vózes do governo têm
menos ao modelo político-econômico vigente do
se manifestado contrários à tese da Constituinte. Arque à luta por uma Constituinte soberana e livregumentam que o país já desfruta de um "regime
mente eleita.
constitucional e democrático", ainda que susceptiÉ enganosa também a tese de que o MDB deve
vel de aperfeiçoamento; o que entendem por "adeixar de ser o "partido do não" para transformarperfeiçoamento" do regime é a inclusão, a título
se no "partido do sim". É certo que o MDB, como
de "mecanismos de defesa do Estado", dos disposiqualquer outra corrente de Oposição, não deve
tivos essenciais do AI-5 na Constituição atual, para
limitar-se a criticar a situação política e econômica
ue o regime de exceção assuma um caráter de
do país, mas apresentar soluções. No entanto,
"normalidade Constitucional" e possa gozar de um
como movimento heterogêneo que é, o MDB, do
apoio político mais amplo, permitindo ao governo
ponto de vista econômico e social, poáe apenas inacomodar mais facilmente os setores sociais no podicar algumas medidas parciais; a verdadeira e esder, e com menos desgaste. Não vêem, portanto, a
sencial alternativa que ele tem a propor é a da renecessidade de elaborar uma nova Constituição,
constitucionalização democrática do país através
nem muito menos de convocar uma Assembléia
de uma Constituinte soberana e livremente eleita;
Constituinte para isto. Precisam apenas de uma reaqui é que seus eleitores gostariam que o MDB fosforma-Constitucional e de convencer correntes
se um partido afirmativo, coerente, intrépido! Mas,
políticas e culturais de alguma influência popular a
e acabar é voltanaceitar esta reforma, ajudando o regime a 'do jeito como anda, o MDB
do a ser o famoso "partido do sim", junto ao '*parinstitucionalizar-se e assim tornar-se mais estável.
tido do sim senhor"...
Além do mais, alegam, com razão, que toda ConsOutro expediente para distorcer a reivindicação
tituinte representa o fim de um período histórico e
'da Constituinte é pleiteá-la omitindo os pressuposo começo de outro; e, para esses
porta-vozes, o
tos, como a anistia geral ou a revogação do KES,
movimento de março de 1964 está longe de ter
sem os quais ela não será jamais uma Assembléia
chegado ao fim.
soberana, livre e representativa.
No extremo inverso, arguindo que o país se dew

Resta, enfim, o surrado argumento de que não é .
"realista" reclamar uma Constituinte muito .menos
soberana e livremente eleita, porque as correntes
oposicionistas não têm forças para convocá-la;. a
Constituinte seria uma solução "ideal", mas "inviável". O engano é manifesto. Solução realista não é
apenas a imediatamente possível, mas também 'a
que pode se tornar possível, depois de algum tempo, com esforço e perseverança. A tese Constituinte aponta o caminho para a normalização democrática da vida do país; quando será possível
realizar esse caminho, não se pode fixar de antemão. Depende de quese reúnam as condições
políticas para tanto, e estas se resumem, essencialmente, a um nível elevado de mobilização, de
consciência e de organização das forças sociais é
políticas da oposição. Ora, a Constituinte é justamente a bandeira de aglutinação e de mobilização
gue facilita que esse nível seja atingido mais rapiamente. Desse ponto de vista, ingênuas, e e irreais são as teses opostas.
Considere-se a proposta econômica do senador
Roberto Saturnino. Parte de uma análise relativamente correta daeconomiado país. Indica médidas
necessárias. Mas é "realista" imaginar que possa
ser adotada pelo governo e servir de base econômica à conciliação entre o regime e as forças oposicionistas? O senador fluminense apresenta seu
programa como sendo "socialista democrático"; a
rigor, não é um programa socialista, nem mesmo
um programa antiimperialista e antilatifundiário
consequente. Ainda assim, propõe medidas que
contrariam a estratégia de desenvolvimento capitalista dependente-associado, seguida pelo governo
e necessário às camadas sociais que o sustentam; o.
overno não pode, portanto, adotá-lo. Por outro
ado, o senador Saturnino não articula seu programa econômico com um projeto de fortalecimento
da oposição e de reformulação profunda do quadro político atual; quem então, levará seu programa à prática? A não aplicação de uma estratégia alternativa de desenvolvimento, até agora, não é um
problema de falta de competência técnica, mas de
poder político... Portanto, ao contário do que se
propala, a solução realista, no momento, a única
para quem está realmente empenhado na democratização do país e na reformulação de sua política econômica,é pugnar, sem precipitação mas sem
desfalecimento, por uma Assembléia Constituinte
soberana e livremente eleita.

ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE
E ORGANIZAÇÃO
INDEPENDENTE
Têm surgido incompreensões também da parte
de setores da oposição popular, Pensam alguns
desses setores que as classes e camadas populares
se mobilizam apenas a partir de seus interesses
econômicos imediatos e seriam incapazes, portanto, de entender e se mobilizar por uma bandeira
como a Constituinte, ãue coloca a questão, sem
dúvidad%erzll e política, do poder estatal e da ordem
social
país. De fato, as camadas mais amplas da
opulação não percebem o laço que existe entre as

ªlas de feijão e a necessidade de uma Constituinte
livremente eleita, e se mobilizam ainda a partir de
seus interesses mais imediatos e mais sentidos. Porêm, isso não quer dizer, em primeiro lugar, que os
interesses imediatos que mobilizam as camadas
populares sejam apenas econômicos, O povo se
conscientiza, organiza e avança tanto lutando por
um pedaço de terra, contra a carestia ou as dificuldades de transporte, quanto contra as humilhações
Políticas e físicas que sofre através da violência poicial, contra a prisão arbitrária de um colega ou a
cassação de mandato dos políticos que escolheu
para representá-lo, por exemplo. Em segundo lugar, a partir dessas lutas concretas por objetivos
imediatos, econômicos e políticos, o povo pode,
ajudado pelo trabalho de educação política e de
orFanização chegar a uma compreensão mais geral da sociedade e da necessidade de lutar por objetivos políticos mais amplos. E uma bandeira política geral mais apropriada às condições do momento, como a da Constituinte, se é certo que deve ser
erguida sem: dogmatismo e com flexibilidade, é
justamente a que unifica todas essas reivindicações
parciais, porque indica o caminho para que comecem a ser resolvidas todasas questões miúdas e
maiores pelas quais o povo luta diariamente; é,
portanto, a que pode unir todas as lutas e bandeiras e todas as forças que as camadas Populares Carregam de forma dispersa num amplo e profundo
movimento de interesse de todos. De que forma
mais viável, mais justa e mais ampla o operário
Santo Amaro, em São Paulo, vai unir a sua reivindicação por um posto de saúde ou o saneamento de
uma rua, com a reivindicação do sindicato dos trabalhadores da Petrobrás na Bahia por uma política
salarial mais justa na empresa, com a do posseiro
no Maranhão pela garantia de seu direito à terra
que desbravou com tanto sacrifício, com a do bóiafria do Paraná
por melhores salários e condições de
transporte mais seguras, com a do clube de mães
da Baixada Fluminense por uma creche no bairro,
com a do estudante de Belo Horizonte que reclama o ensino público gratuito, com a do intelectual
gaúcho que quer uma imprensa sem censura prévia? A Constituinte livre, onde os representantes
de todas as classes e camadas democráticas possam
expor suas reivindicações, e soberana, para que esses representantes ten
ra deliberar sem
restrições e garantir a Constituição aprovada, é, no
momento, a grande bandeira que possibilita essa
união e assim multiplica a força das reivindicações
isoladas e parciais e facilita a sua realização.
Outros setores da oposição popular pensam
continua na página seguinte

"A Constituinte
livvémente eleita
é uma reivindicação
por uma mudança
na forma de organizar

CONSTITUINTE/35

continuação R.R. Pereira
também que não é oportuno lutar por uma Consti, tuinte porque, diante do atual nível de consciência
e de organização das camadas populares, especialmente ãos operários e camponeses, seria grande o
risco de que essa Assembléia, fosse controlada
por correntes políticas conservadoras. De fato, esse
risco existe. Não se pode garantir previamente que
numa futura Assembléia Constituinte prevalecerão
as correntes populares. Não se pode saber de antemão até que ponto essa Assembléia Constituinte
será democrática e representativa, até que ponto a
Constituição elaborada por ela corresponderá às
necessidades históricas da sociedade brasileira.
Dois aspectos, no entanto, merecem ser ponderados. O primeiro é que, mesmo na hipótese desfavorável de as correntes conservadoras predominarem na Assembléia Constituinte, ainda assim a
campanha pela Constituinte e a normalização democrática J:) país, mesmo que de tipo liberal, cria-

(1) De 1964 até agora, o país praticamente não viveu sob o império de uma Constituição, mas
sim sob o domínio dos Atos Institucionais; no dia 9
de abril de 1964, foi promulgado pelos militares o
Ato Institucional que depôs o presidente, cassou
mandatos e alterouos poderes do Executivo e do
Congresso; este primeiro ato, que seria o único e portanto não tinha número, deveria vigorar apenas
até 13 de janeiro de 1966, data da eleição direta de
um novo presidente; em outubro de 1965, no entanto, após a vitória da oposição ao governo militar
nas eleições no Rio e em Minas, foi editado o Ato
Institucional número 2, que limitou os direitos e
garantias individuais e dissolveu os partidos políticos; o Al-2 vigorou até 15 de março de 1967, quando tomou7posse o marechal Costa e Silva. De marco de 1967 até 13 de outubro de 1968, quando foi
editado o AI-5, o país viveu sob o regime da Constituição de 1967; (£? outubro de 1968 até agora, a lei
suprema do país, como diz o senhor Brossard, é o
Al-5, aplicado por decisão exclusiva do presidente
da República e dos altos comandantes militares.
Sob a proteção desses atos são decretadas, editadas
ou votadas inúmeras leis, como a Lei de Segurança
Nacional, a Lei de Imprensa, a Lei de Greve, a Lei
dos Dissídios Coletivos, o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, São tantas as leis que alguns juristas definem o direito atual como uma "selva juridica". Para os trabalhadores, uma das principais é a
Lei de Greve, de 1o de julho de 1964, que estabelece condições que tornam o exercício legal desse
direito secular dos trabalhadores praticamente impossível em nosso país.

(2) Na Rússia, a Constituinte, que teve valor foi a
de julho de 1918; a que havia sido convocada
e eleita em 1917 e representava a coligação de forcas vitoriosas na Revolução de fevereiro daquele
ano, foi dissolvida em 20 de janeiro de 1918 pelo
Governo dos Sovietes de Operários e Camponeses,
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rão condições para que ossetores populares levem
adiante sua luta em condições muito mais favoráveis do que as atuais. Prolongar o regime atual seria .
melhor do que o risco de uma emocratização
controlada por correntes liberais-conservadoras?
O segundo ponto é que o povo não se conscientiza, não se organiza, nem acumula forças de fora
do processa político e econômico em curso ou a
partir de questões doutrinárias. O povo aprende
política, principalmente, através de sua experiência
política direta; descobre a importância do poder
político que vai permitir a realização de suas inúmeras outras metas de natureza material e espiritual através de suas lutas quotidianas, combinadas
com o estudo e os esforços de aumentar e aperteiCoar sua organização. Portanto, é ilusório pretender conscientizar e organizar o povo primeiro para
depois lutar por uma nova Constituição e por uma
Constituinte. Aí é que o risco de uma hegemonia
liberal-conservadora sobre o movimento oposícionista setornaria maior! É na luta pela Constituinte

que as camadas populares podem elevar sua consciência golítica, sua organização, sua unidade e,
quem sabe, chegar a ser a força hegemônica no futplrg movimento democratizador da sociedade brasileira.
Para isso, é claro, a luta pela revogação da IeFisla—
ção excepcional, por uma anistia irrestrita, pelas liberdades políticas e por uma Assembléia Constituinte geve ser combinada com a defesa da soberania nacional e as reivindicações econômicas dos
trabalhadores.. E, ao lado de ações conjuntas pelos
objetivos democráticos comuns a todas as correntes de oposição, a oposição popular precisa continuar desenvolvendo, em benefício dos próprios
objetivos comuns, sua mobilização e organização
independentes. O essencial é compreender que a
luta ampla e comum por uma Assembléia Constituinte soberana e livremente eleita e a ação e a organização independentes das camadas populares
não se excluem, mas se beneficiam e se reforçam
mutualmente,

formado pelo Partido Bolchevique e seus aliados,
que representavam as forças sociais vitoriosas na
segunda Revolução Russa, de Outubro do mesmo
ano, Os chineses incluem a sua Grande Revolução
Cultural Proletária como um acontecimento histórico, que embora não tenha mudado a ordem
econômico-social estabelecida na China, revolucionou a superestrutura política e ideológica da sociedade chinesa, o Partido, o Governo, 0 Exército,
o sistema educacional, as relações de trabalho no
campo e na fábrica, as relações familiares. Também
uma transformação deste tipo não foi feita por eleições. Levou à elaboração de uma nova Constituição, em Haneiro de1975, pela Assembléia Popular
Nacional eleita em 1974.

uela entidade levaram a plenário a moção a favor
ga Constituinte soberana e livremente eleita. A
mesa diretora da reunião, contudo, através de um
expediente burocrático, se recusou a apresentar a
moção ao plenário, alegando que a entidade não
poderia discutir temas de natureza religiosa ou
político-partidária, como se a bandeira da Constituinte fosse apenas do MDB,. quando nem todo o
MDB a apóia. Os estudantes, porém, insistiram na
moção e alguns deles passaram a atacar dirigentes
da SBPC até mesmo tom ofensas, políticas graves,
tais como chamá-los de "fascistas". Diante da radi'calização dos ânimos, os sócios não-estudantes que
haviam apresentado a proposta da Constituinte a
retiraram, a fim de não agravar a divisão dentro da
entidade, deixando os estudantes praticamente sozinhos. Ap invés de apresentar uma moção prelimihar a respeito da Constituinte - tal como a de
que a SBPC recomendasse o estudo dessa questão
em sua.próxima Reunião ou:nos cursos de ciência
política e história do país, para aproximar a ciência
dos interesses da população, comoé o espírito prevalecente hoje na entidade - os estudantes se isolaram, mesme tendo nas mãos uma bandeira justa, É
Óbvio que o argumento de que a SBPC não pode
aprovar uma moção dos cientistas a favor da Constituinte é incorreto e oportunista; ele se parece aquele de que as entidades estudantis devem se
preocupar apenas com questões universitárias; as
igrejas com a religião, os empresários com suas empresas... e o governo com a política: A colocação
inflexível e apressada de exigência de aprovação da
Constituinte pela SBPC, no entanto, não contribuiu
para 0 avanço e a unidade das forças democráticas,
nem das correntes políticas mais consequentes durante aquele corigresso, Ao se empunhar bandeiras:
novas, é preciso respeitar a realidade específica de
Cada organização, o nível de consciência de cada
setor social, dar tempo para o amadurecimento de
posições, ganhar pela persuasão, não pelo grito.

(3) Este setor dos grandes empresários e fazendeiros está interessado na manutenção da ordem sócio-econômica vigente, baseada nos capitais,; na tecnologia e nos mercados externos, e no
monopólio da propriedade fundiária; mas pode
inclinar-se para uma reconstitucionalização democrática do país por duas razões principais: primeira,
porque se preocupa em dar à ordem sócioeconômica vigente uma base política e social mais
ampla e vê como isso é cada vêz mais difícil no
quadro do regime político atual; segunda, porque
deseja substituir oarbítrio atual por normas mais
estáveis, que permitam resolver as próprias contradições no seio das camadas dirigentes, que se
acentuam devido à crise.
(4) Dizer que a bandeira da Constituinte deve ser
levantada de uma maneira ampla e geral para
todas as classes e camadas sociais em todo o país
não significa dizer que ela deva ser levantada de
qualquer forma e à qualquer momento em todos
os locais. Um exemplo disso é a 29o Reunião Anual
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada em julho em São Paulo. Nela, os sócios estudantes da SBPC e outros associados da-
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Constituintes

A Constituição
"Não há nada
de contraditório
no fato de
a Constituinte
ser uma bandeira
possível de ser
aceita
por várias
camadas
diferentes e,
ao mesmo tempo,
servir especialmente
à organização
independente
e à elevação
do nível de consciência
política
das camadas polares.
É falsa,
portanto,
a objeção
que tenta opor
a luta pela Constituinte,
pelo máximo de
liberdades democráticas,
aos interesses populares"
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da Independência

A Constituição
da República
A Constituição
da Revolução de 30
A Constituição
1937

do Estado Novo
A Constituição
da queda de Getúlio
A Constituição

1967

do movimento de 1964
A Constituição

1969

do ALl-5

D. Pedro

prorhulgu autoritariamente a Constituição im-

perial.

Uma CONSTITUINTE com inexpressivo participoção popular elabora a primeira Constituição republicao
“Nova CONSTITUINTE, também com escassa representação popular, faz a segunda constituição republi-

cona,
Getúlio dá um golpe de Estado e outorga uma Consti-.
tuição de inspiração facista.
Getúlio é derrubado e uma CONSTITUINTE com
relativa participação popular faz uma Constituição predominantemente conservadora.
Castello Branco faz um Congresso mutilado e enfraquecido aprovar a Constituição que formaliza a nova ordem.
Três ministros militares no poder outorgam a Emenda
Constitucional cujo artigo 182 mantém o Al-5 que suspende a própria Constituição.
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