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A opinião da grande imprensa brasileira a 
respeito da Constituinte pode muito bem ser 
avaliada pelos editoriais publicados ontem. O 
conceito dos jornais sobre a representação popu
lar é muito ruim, mas ainda melhor do que o con
ceito que nós podemos fazer sobre esses jornais, 
por causa desses ataques. 

O Estado de S. Paulo comenta a aprovação 
do capítulo da Ordem Económica com a peça "O 
passa-moleque dos albaneses", cujo título já pre
nuncia o rumo do texto. O gênio-redator de plan
tão no jornal paulista não perdeu a oportunidade 
para desancar "o contubérnio da estupidez com o 
vil interesse político-ideológico" que resultou no 
"triunfo do nacionalismo mais rastaquera". 
Bem ao estilo, como se nota. 

Mas, por falar em estupidez, quase metade 
do editorial diz respeito aos supostos entendi
mentos em torno do "Buy Brazilian Act" (conti
do no § 2o do art. 177) e às perspectivas de sua 
aprovação. Só que, como qualquer pessoa media
namente informada sabe — e o redator deveria 
saber também, pois a notícia está na pág. 3 de 
seu jornal — esse dispositivo tinha sido aprovado 
muito antes de O Estado circular. 

Se não fosse por vergonha das posições assu
midas, a direção deveria suspender a publicação 
do editorial por uma questão: ele estava comple
tamente superado e contrariava a realidade ob-
jetiva de conhecimento público. Enfim, para de
fender o interesse das multinacionais parece va
ler tudo. 

Outro jornal paulista — Folha de S. Paulo — 
vem no mesmo sentido com o editorial "Elogio 
do atraso". Mais educado, o texto condena "os 
resquícios da mais arcaica xenofobia" que estão 
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a constituir "um capitalismo retrógrado e pater
nalista", naturalmente por causa da "cegueira 
ideológica, a desinformação e o primarismo". A 
diferença ideológica entre o editorial da Folha e 
do Estado está apenas na bílis: o do Estado é es
crito com mais mau humor. 

No Rio, O Globo não comentou a votação. E o 
Jornal do Brasil trouxe o editorial "No fio da na
valha", também condenando as decisões da 
Constituinte. Em linguagem elegante, o velho 
JB coloca os mesmos pontos da imprensa paulis
ta, em especial o cartorialismo que adviria dos 
princípios económicos aprovados. 

Antes de continuar a análise, seria o caso de 
se perguntar que interesses defende a imprensa 
brasileira. Uma unanimidade desse tipo é sus
peita, até prova em contrário, porque se dá no 
mesmo tipo de erro, e em favor dos grupos econó
micos mais poderosos. 

Nos últimos dezoito meses, os temas da Or
dem Económica foram discutidos centenas de ho
ras, desde a fase das subcomissões. E esses deba
tes foram ilustrados pela comparação das leis de 
pelo menos uma dúzia de países desenvolvidos. 
Ao final, apenas um grupo de uma centena de 
constituintes — basta conferir as votações — não 
se convenceu do acerto das linhas adotadas pela 
nova Carta. A maioria absoluta se fez presente 
em cada oportunidade, sufragando o texto por 
larga margem, para que não houvesse dúvidas. 

A leitura dos editoriais de ontem deixa claro 
o motivo pelo qual as multinacionais não recla
maram contra a proibição constitucional que im
pede os estrangeiros de ter a propriedade de jor
nais no Brasil. É que elas não precisam de ór
gãos próprios para defender seus interesses, y 


