
i*Je país €.0 :?uturo "•/-•'-' 
•H país sei ri fu tu ro --'1 

Mesmo laltando ainda a votação de boa parte do 
;t ;j to constitucional e Í confirmação, em segundo tur-
Ir a de tudo que fc i apr >vado em primeira discussão, o 
| c u a já foi aprovad > até igora pela Assembleia Nacional 
Constituinte não deixa mais nenhuma dúvida: a crise 
t Tíisileira entrará em físe aguda a partir do momento^ 
em que a futura Constituição for promulgada. O produ-' 
t-j do trabalho dos senhores constituintes é incorrigível 
ie inaproveitável, por ciais que no segundo turno se 
possa suprimir algumas das aberrações já consagradas 
na nova Carta Magna brasileira. A economia brasileira 
está na situação de um condenado à morte à espera da 
execução da sentença. 

O problema do monstrengo que está sendo gerado 
na Assembleia não é de determinados artigos, da defini
ção de um ou outro ponto; é um problema geral, de 
fil03ofia — ou de ideologia. "Escrevemos uma Constitui
ção intervencionista e ambiciosa, suspicaz quanto à 
iniciativa privada e ingénua na sobreestimação da ca
pacidade do governo de fazer o bem" — constatou, com 
á Hicidez de sempre, o senador Roberto Campos. 

Mas a futura Constituição já é muito mais do que 
diz o senador e ex-ministro: ela é xenófoba, clientelista, 
cartorialista, fisiológica e corporativa. Ou seja: foi con
cebida para atender a uma visão de um mundo de 40, 
anos atrás, privilegiando o Estado, os governos e seus 
diversos clientes, os empresários nacionais menos com
petitivos e algumas corporações profissionais, como a 
classe política e a burocracia estatal. Os constituintes 
brasileiros em pleno fim do século XX desprezaram 
uma verdade que Thomas Paine, considerado um dos 
pais da revolução norte-americana, já ensinava em pan
fletos que escreveu na Pensilvânia em 1776, depois edi
tados sob O título de O Senso Comum e a Crise: "Alguns 
escritores confundem tanto sociedade e governo que 
deixam pouca ou nenhuma distinção entre os mesmos; 
ao-entanto, não apenas são coisas diferentes como têm 
origens diversas. A sociedade é produzida pelas nossas 
necessidades e o governo por nossa maldade; a primeira 
promove nossa felicidade de maneira positiva, unindo 
nossas afeições, e a segunda de maneira negativa, cer
ceando nossos vícios. Aquela encoraja o intercâmbio, a 
outra cria distinções. A primeira é patrocinadora, a 
segunda punitiva". 

A mais dramática consequência da colocação de 
tantos conceitos anticapitalistas e anti-sociais na futu
ra Constituição será o afastamento do Brasil — enquan
to ela não for modificada — dos frutos da chamada nova 
economia mundial, responsável pela exuberante pros
peridade exibida pelos Estados Unidos e pelo Japão, 
pela invejável modernização das economias da Europa 
Ocidental e seus rebentos coloniais como Canadá, Aus
trália e Nova Zelândia e pela surpreendente ascensão 
das novas potências asiáticas. Num momento em que 
todo o planeta, inclusive a União Soviética, com seus 
satélites europeus, e a China, está descobrindo a impor- ; 
tância vital do intercâmbio de tecnologia e de capitais : 

para a promoção do desenvolvimento material das na
ções e^dVtoem-estar social de suas populações, a Assem- i 
bTSIfi NâcYòiWCònstltúltite'age para voltar o Brasil1 

para dentro de si mesmo, como uma nova autarquia i 
eeonÔHiiea- tão-areaiea-como foi a China de Mao-Tsé 
Ttírig?" - ' - ' " • " " • 

O que é aterrador nessa insistência dos senhores i 
constituintes em criar obstáculos ao capital estrangeiro 
é que o Brasil já está pagando um alto preço por outros 
experimentos xenófobos praticados há mais tempo en
tre nós. Desde que os grupos nacionais — soberanistas » 
passaram a ditar a política económica do País, com O.Í 
advento da Nova República, numa escalada nacionalis- * 
ta e estàtizante que culminou com a moratória dogma-' 
tica do sr. Funaro, que praticamente não entra um 
tostão de dinheiro estrangeiro para investimentos no 
País . Por outro lado, a reserva de mercado para a área 
de informática (que depois da nova Constituição poderá 
ser estendida para qualquer setor da economia) conse
guiu, em pouco mais de três anos de vigência, manter o 
Êfêâsil imune à modernização produzida pela tecnologia 
de ponta, exatamente o setor que irá definir quem per-
tejee e quem não pertence a isso que está sendo chama-
atrúe modernidade. 
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', H|Esse atraso brasileiro pode ser sentido nas dificul
dades que a indústria automobilística está enfrentando 
piSa vender seus carros lá fora. Por causa das restrições 
JnEjglíostas pela lei de informática, segundo Peter Hazl, 
gélente de exportações da General Motors, "o automó
vel brasileiro está cada vez menos competitivo no Exte
rior". A injeção eletrônica de combustível, por exemplo, 
é uma tecnologia ainda não desenvolvida no Brasil e, 
portanto, nossos carros ainda não apresentam esta ino
vação. "Ora, e quem vai querer comprar um carro com 
carburador se toda a concorrência tem a injeção eletrô
nica?" — pergunta Hazl. 

Não satisfeitos com empurrar a carruagem brasilei
ra em direção ao passado; não satisfeitos com criar 
obstáculos à inserção plena do Brasil na nova economia 
mundial, os senhores constituintes ainda estão am
pliando o grau de incerteza que paira sobre os agentes 

: económicos desde que a Assembleia foi instalada sob o 
'„ pomínio dos minoritários mas aguerridos e audaciosos 
'representantes do nacional-estatismo; dos defensores 
! Élo retrocesso. Toda vez que se deparam com um tema 
; polémico, em que não é possível acertar uma negociação 
(nas quais, como a experiência mostra, a sociedade 
jsempre sai perdendo), eles transferem a definição desse 
ponto para a legislação complementar à futura Consti
tuição. 

Com isso, estão conseguindo subverter todos os 
preceitos do direito constitucional. Uma Carta Magna 
deve conter apenas os princípios gerais que irão nortear 
às relações entre a sociedade e o Estado, o que é dura
douro. Os casos concretos, o que é mutável no tempo, 
sao objeto de legislação ordinária e complementar. Pois 
pista Constituinte está fazendo exatamente o contrário: 
desceu a detalhes que ficariam muito melhor num sim-
pteS contrato coletivo de trabalho, como o de pagamen-
tcMie horas extras e a duração da Jornada de trabalho e 
deixou para a legislação ordinária questões fundamen
tal» como direito de greve e a estabilidade no emprego. 
O texto impõe uma licença-paternidade de oito dias 
mas não define claramente o que é subutilização dos 
terrenos urbanos e quais as funções sociais que uma 
propriedade rural produtiva deve cumprir. Desta forma 
joga, na prática, para uma lei menor a questão do 
direito de propriedade que em teoria garante. Assim, 
Uma das normas definidoras do sistema político e eco
nómico vigente no País, que deveria constar claramen
te, sem margem para qualquer dúvida, da lei maior, 
assume o caráter de "concessão a título precário". 

Em suma, é um texto imprestável e serve apenas 
para atestar a indigência cultural dos que o estão elabo
rando. É também incorrigível, tal o tamanho das barba
ridades cometidas e a camisa-de-força imposta pelo 
regimento interno: no segundo turno, só serão permiti-
das emendas supressivas. Como há tanta coisa a ser 

| retirada, o que sobrar não será mais do que um arreme
do de Constituição. O melhor que se tem a fazer agora é 

!' mudar novamente o regimento interno, para permitir 
': emendas corretivas, nem que isso atrase a promulgação 
I d» Carta Magna. Porque, com este texto que está aí, o 
; Br|sil continuará sendo o país do futuro, ou melhor, um 
' pafe sem futuro. 
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