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*í ideias em debate-

nsa 
DACIO A. DE MORAES JÚNIOR 

f I — INTRODUÇÃO 

I "01. As descobertas científicas a partir 
| da Renascença e o progresso tecnológico 
8 desde a Revolução Industrial, aceleraram o 
I processo cultural da Humanidade até a pri

meira metade deste século. Entretanto tudo 
siSsoV não iguala o formidável desenvolvi-

* mento científico e tecnológico, com novas 
l ideias e teorias sociológicas, ocorrido nos 
t últimos quarenta anos ou seja desde a últi-
/ ma grande guerra. 
<t 02. Situação que vem provocando 
( transformações ainda mais amplas e pro-
* fundas nas estruturas sociais de muitos paí-
( ses em todo o mundo, criando desentendi

mentos, frustrações e choques que débilí-
i tam a necessária integração interna e exter-
« na das nações. Não há mais um eritendi-
l mento sadio entre os cidadãos diante da 
* confusão de ideias e de crenças que abala-
', ram os tradicionais valores éticos e religio

sos, até então vigentes. 
03. Foi "o que disse recentemente A. J. 

' Toynbee: "A mudança nas relações huma-
, nas é inevitável, mas o processo pode ser 
\i evolucionário antes que revolucionário". Is-
\ to contraria Marx na sua pregação da inevi

tável luta entre as classes sociais. 
04. O "desenvolvimento explosivo" 

/ superou tudo o que o Homem realizou an
tes, especialmente a partir da Revolução 
Industrial. E alterou sobretudo sua expe-

F nência secular acumulada, no sentido de 
t viver bem e confortavelmente. Na impóssi-
•j bilidade de entender e absorver racional-
* mente essa revolução, com a devida calma e 
njkordenação, a Humanidade sente-se pertur-
* bada e desorientada ao sofrer as enormes 
f pressões que a angustiam, oriundas dos 
N efeitos desajustadores dessas novas e inú-
I meras descobertas científicas e tecnológi

cas; inclusive com suas gigantescas realiza-
, ções, sem saber como adequar-se a elas ou 
j delas se defender. 
I 05. Realmente, neste século, o Homem 
* conseguiu decompor transformar a matéria, 
; para sua melhor utilização. Criou novos 
f corpos simples que, antes, não existiam li-
% vres na Natureza. Superou, assim, os so-
j, nhos mais ousados dos legendários alqui-
k mistas, em busca da pedra filosofal. Ele 
« explorou outras fontes de energia, desco-
X brmdo a aplicação da extraordinária força 
!*» nuclear que se poderá transformar em ines-
J"* gotável manancial a seu serviço, e não como 
* elemento para sua própria destruição como 
« pensam alguns. 
P 06. Com isso, o Homem também des-
, cobriu que a energia é a própria essência da 
f dinâmica universal. Apresentando-se em 

formas diferentes são elas, no fundo, uma 
| única e mesma coisa. Tanto assim é que são 
| intercambiáveis. 

07. Nesse curto espaço de tempo o 
homem venceu e superou de muito a antiga 
e formidável barreira do som. Colocou saté
lites ao redor da Terra, façanha que Nenton 
previra teoricamente, mas que achava im
possível de ser realizada, tanto quanto che
gar à Lua. Pois o homem foi além. Já enviou 
ao espaço numerosos satélites artificiais e 
visitou, pessoalmente, a prateada Lua, nas 
várias missões Apolo. Também enviou vá
rias sondas de observação científica até os 
planetas irmãos Mercúrio, Vénus, Marte, 
Júpiter è Saturno, com algumas delas pro
positadamente se perdendo nos abismos 
dos espaços siderais, muito além do nosso 
já "limitado" sistema solar! 

08. Enviou, também, sondas espaciais 
que emitem informações claras e precisas, 
inclusive imagens televisionadas em cores; 
acrescendo desse modo, e fabulosamente, 
os conhecimentos astronómicos e da pró
pria natureza, sob o comando e controle à 
distância de cientistas e técnicos incumbi
dos das observações e rastreamento dessas 
sondas e outras naves espaciais, com sedes 
em centros espalhados pelp mundo. 

09. Essa é uma das muitas realizações 
da Informática'. Também na Biologia e na 
Medicina os progressos têm sido imensos, e 
novos avanços revolucionários são previs
tos, superando tudo que o homem já pen
sou e descobriu. Entretanto, a natureza vem 
sendo fortemente agredida e perturbada na 
sua evolução constante e normal. Foi por: 

isso que o sábio Whitehead alertou esses 
grupos de cientista e empresários, dizendo-
lhes, em defesa da Ecologia: "Hoje o objeti-
vo da filosofia é mostrar como cada coisa 
no Universo está relacionada com todas as 
outras coisas mais". Esta máxima, de A. N. 
Whitehaed, vale como um princípio ecoló
gico-

10. Vê-se que o homem atualmente 
dispõe de imensas forças e riquezas reais e 
em potencial. Antes não dispunha e nem 
sonhava pudesse consegui-las. Mas como 
bem observou Aristóteles, o Estado é cons
tituído de muitos homens diferentes, pois se 
fossem iguais não se teria uma Nação é, 
menos ainda, um Estado Democrático. 
Com mentalidades diferentes e estruturas 
sociais inadequadas, para disciplinar e até 
mesmo conter essa avalancha de progresso 
novo e revolucionário, muito poucos aca
bam, fatalmente, controlando essas imensas 
forças e riquezas. Ainda será pior, se tama
nho poder se concentrar nas mãos exclusi
vas do Estado, sendo manipulado por tec
nocratas inescrupulosos, frios ou incapazes, 
ou. com predisposição inata para, ditadores 
hedonistas. 

...11. Talvez temendo isso, o presidente 
Sarney, em pronunciamento feito à Nação 
no dia 22 de julho passado, defendeu a livre 
iniciativa, dizendo textualmente: "Onde 
morreu a liberdade económica ou onde 

existe a servidão social, a liberdade política 
não existe. Querer a. liberdade política, sem 
garantir o poder criador e competitivo da 
iniciativa privada, é não conhecer a realida
de de História". 

'12. Um exemplo atual da incompreen
são, egoísmo e servidão social, é a fome que 
se espalha velozmente pelo mundo. Ela 
nunca andou tão à solta como hoje em dia, 
ameaçando novas áreas até agora conside
radas civilizadas, rnas.onde a livre iniciativa 
feneceu. Este é um balanço paradoxal e 
trágico, deste mundo: com tanta riqueza e 
poder, existe miséria cada vez maior. Até 
parece que só se consegue aumento de ri
queza no mundo, desde que isso se faça com 
aumento, em contrapartida, da pobreza e 
da miséria. Ou em outras palavras: que a 
vitória e bem-estar de poucos exige a servi-
dão.e a escravidão de muitos. 

II — C O N S T I T U I N T E E CONSTI
TUIÇÃO. 

01. O componente talvez mais atuante 
nesse ente complexo que é o ser humano, é 
o hedonista. Ele nunca se satisfaz, sempre 
quer mais poder e riqueza. Isso provoca 
uma situação maléfica nos povos e nações 
em que o consumo acaba comandando a 
economia, se a livre iniciativa não é equili-: 

brada por outra força, do mercado livre, que 
é a concorrência. Mas tíido tem um limite. 
Para a nossa pequenina Terra, de superfície 
inelástica, com a população explodindo de
mograficamente, o consumo de alimentos e 
matérias-primas, sobretudo estratégicas,-
começa a dar sinais evidentes de saturação, 
advinda da escasse, principalmente dos coh-
bustíveis não renováveis, como o petróleo. 

02. Nosso país ;enfrenta ó momento 
decisivo de estudar e promulgar mais, uma 
Constituição. Ainda bem que isso se proces
sa em clima de paz e na esperança de todos 
de se conseguir uma carta-magna moderna 
e tão perfeita, quanto a. capacidade de al
guns juristas e homens,-dignos e capazes, 
assim o permittK Os eleitores e cidadãos em 
geral devem lutar para que esses novos 
constituintes^ tenham sempre em mira a Na
ção, a felicidade do povo brasileiro, e não 
os seus próprios e mesquinhos interesses, ou 
de suas famílias ou grupos. 

• 03. Inicialmente, córrió disse Montes^ 
quieu, pára se conseguir uma boa Constitui
ção há que se ter homens de excelsa virtude 
e com capacidade para redigi-la. E também 
de políticos honrados, de larga visão, para 
entendê-la e apoiá-la, respeitando-a. Ela de
verá ter o apoio, sobretudo, da grande 
maioria do povo, que dela. espera surgir ó 
almejado Estado deDireito,defensorsupre
mo da liberdade com Justiça, apanágio da 
Democracia. Há, pois, necessidade de cons
tituintes realmente dignos e capazes, todos 
com alentado espírito público. 

04. Tanto os constituintes como os 
políticos devem ser sobretudo patriotas e de 
muito bom senso. Não há necessidade só de 
doutores, de cientistas ou de sábios e de 
génios. Já dizia Séneca: "Depois que os 
sábios começaram a aparecer entre nós, as 
pessoas de bem se eclipsaram". Quase a 
mesma coisa disse Montaigne: "Desde que 
se vêem tantos sábios não se acha -mais 
gente de bem". Finalmente, o grande Rous
seau confirma tudo dizendo: "Os homens 
são perversos; e seriam piores se tivessem a 
infelicidade de nascerem sábios". Esta afir
mação de Rousseau é o contrário do que 
muitos dizem, atribuindo-lhe uma outra 
frase: "O homem nasce bom, masé a socie
dade que o perverte". 

05. É evidente que esses génios da Hu
manidade, acima citados, desejaram nos 
alertar contra a vã esperança de que somen
te sábios ou filósofos podem redigir uma 
Constituição. Sem desprezá-los, entretanto, 
o que se deve buscar e até mesmo exigir é 
que todos os constituintes sejam fundamen
talmente dignos e capazes. Mais vale um 
profundo bom senso e uma indiscutível ca
pacidade, do que fosfóricos lampejos de 
oratória eivada de, demagogia e rná, fé. . 

06; Nossa futura Constituição deverá 
ser, a quê tudo indica, á de Uma Democra
cia Federativa.e nela o voto da maioria 
deverá representar a suprema decisão do 
povo. E ela deverá conter dispositivos para 
impedir, que minorias, por vezes ridículas, 
consigam sobrepujar, com propaganda in
tensiva e maliciosa, a vontade do povo, a 
fim de apoiá-las em decisões visivelmente 
contrárias à verdade e aos interesses da 
maioria da Nação. 

07. O voto é individual e secreto. É um 
direito de todo e qualquer cidadão Usá-lo na 
sua integridade, dentro da Federação. Há 
hoje no Brasil regiões onde o voto vale mais 
que a unidade e, outras, onde ele só vale 
uma fração dessa mesma unidade. Essa si
tuação iníqua e intolerável deve ser banida. 
E uma demonstração das mais afrontosas, 
de antidemocracia e antifederalismo. Isso 
demonstra :a ma fé do atual Congresso que, 
ao invés de extirpar essa acintosa disparida
de ainda vigente, açodadamente extinguiu o 
voto distrital e concedeu o voto ao analfa
beto. E só ver a quem isso interessa, para 
compreender, a trama.e o drama a que nos 
leva a atual Constituição, verdadeira colcha 
de retalhos, recheada de casuísmos. 
IH — CONCLUSÃO. 

01. Um luminar do pensamento huma
no neste século, Aldous Huxley, publicou 
em 1959 um admirável ensaio sob o título 
de Bráve New World Revisited, do qual 
extraímos o expressivo tópico: 

"O autogoverno está na razão inversa 
da quantidade de seres humanos. Quanto 
mais numeroso for o eleitorado, mais baixo 
será o valor de qualquer voto individual. 

Quando~naõ pás§aJde"inn-entE&=!ailháes|=Er 
eleitor sente que sua decisão é irrelevante e 
sem força. Os candidatos para os quais 
votou estão muito distantes, no último de
grau da pirâmide do poder. Teoricamente 
são os servidores do povo; contudo, são 
esses servidores que ordenam e o povo, 
situado na base da grande pirâmide, é que 
deve acatar essas ordens. O crescimento 
demográfico e o processo tecnológico au
mentaram o número e a complexidade das 
organizações, com enorme soma de poder 
concentrado nas mãos desses dirigentes, e 
diminuição correspondente da possibilida
de de controle por parte dos eleitores, ao 
mesmo tempo que resulta em um decrésci
mo do interesse do público pelos processos 
democráticos. Assim; enfraquecidas por 
imensas forças impessoais que agem no 
mundo moderno, as instituições democráti
cas estão agora sendo interiormente desvir
tuadas pelos políticos e pelos seus propa
gandistas". 

02. Sente-se a necessidade fundamental 
e urgente do aprimoramento e reforço do 
direito de votar, mas com maior qualifica
ção do voto individual. Trabalho muito 
complexo; mesmo para juristas e especialis
tas, permitirido-nòs no entanto sugerir uma 
inovação, dentío.do espírito de procurar 
contribuir e não apenas criticar: estudar um 
novo sistema de eleições diretas e indiretas, 
escalonadas, com um processo ponderado 
de filtragem das expressões verdadeiras da 
vontade popular, ainda que elas sejam em 
geral modestas, mas frequentemente distor
cidas ou adulteradas pelos "líderes" popu
listas.; Em contrapartida dessa filtragem e 
escalonamentos, incentivar-se-à o verdadei
ro sindicalismo e se dará, a grupos mínimos 
e determinados de eleitores, o direito even
tual de recurso ao "impeachment", contra 
os que se elegeram em votação direta e 
secreta, através de processos simplificados e 
rápidos na Justiça Eleitoral, para ser coibi
do o abuso de poder. Esse era o direito dos 
antigos eleitores paulistas. Podiam cessar o 
mandato de qualquer dós seus parlamenta
res, como estabelecida a Lei Eleitoral do 
Estado de São Paulo, de n° 21, promulgada 
em 27 de novembro de 1891. 

03. Em casos muito graves de clamor 
público, especificados em lei, os eleitores 
poderão ainda determinar o afastamento dé 
qualquer político eleito pelo voto direto ou 
indireto e ocasionalmente de qualquer auto-

. ridade, em qualquer nível ou escalão, para 
sindicância e posterior julgamento, através 
de plebiscitos regionais óu nacionais e tam
bém através de processos simples, de rápido 
encaminhamento, impetrados na Justiça 
Eleitoral. A necessidade de reforçar e presti
giar os eleitores e a de criação deste último 
instrumento jurídico decorre dos perigos 
antes citados, das forças espantosas e pode
res gigantescos colocados nas mãos de pou-

Tros homens (técnicos, cientistas e burocra
tas), situação essa sem precedentes na histó
ria da humanidade e em que os políticos se 
mostram despreparados para onent-los e 
controlá-los. 

04. Representar o povo deverá ser uma 
obrigação social. Mas também deverá ser 
considerada uma honra, para os que forem 
eleitos ou designados a um posto qualquer 
do governo ou em órgãos de mteresse-pubh-
co, exigindo continência pessoal e não ofe
recendo vantagens chocantes, económicas 
ou de prestígio individual. A experiência 
política mundial revela que muitas vezes 
representantes partidários e respectivas 
agremiações sacrificam, ou pelo menos 
adiam, soluções do mais alto interesse na
cional, simplesmente por conveniência par
tidária momentânea, diante da proximida
de de eleições. Acontece também, frequen
temente, ficarem os Executivos à mercê dbs 
caprichos ocultos das lideranças partidá
rias, quando da avaliação de projetos de lei 
urgentes que envolvem grandes causas. 
Dentro de uma nova concepção democráti
ca, parece que não há mais lugar para a 
existência de "políticos profissionais" e 
muito menos de "carreiristas políticos", as
sim como não se pode entender, da mesma 
forma, a existência de "desportistas profis
sionais", a não ser como "arte" de cam
peões. 

05. Nesse sentido, evidencie-se que o 
atual profissionalismo esportivo, que atrai 
enormes massas populares de pagaptes, em 
todo o mundo, nada mais faz que repetir 
cenas, quase idênticas, às dos antigos espe-
táculos circenses, apenas com um progres
so: não há mais feras, ao final, devorando 
Cristãos. Ainda que os esportes sejam do 
maior interesse social, esses espetâculos de 
massa atendem mais aos interesses de uns 
poucos, que os manipulam para distrair o 
povo, embora possam servir, se bem orien
tados, como um fator positivo, altamente 
educacional, sobretudo para consolidar a 
integração nacional e de toda a humani
dade. 

06. Com representações mais cultas, 
mais competentes, de absoluta integridade 
moral e patriótica dificulta-se, ao mesmo 
tempo, o carreirismo político. A Jusciça 
Eleitoral, que tão bem vem colaborando no 
atual sistema, inclusive com elevada eficiên
cia, poderá, sem dúvida alguma, participar 
dessa nova tarefa. A eleição indireta nao e 
novidade no mundo, pois nos Estados Uni
dos, o grande baluarte da democracia, o seu 
presidente é eleito por um processft1m.i-sto: 
direto e indireto. Mas jamais se deve usar a 
Constituição como instrumento político, 
emendando-a com dispositivos casuísticos 
que beneficiam somente grupos, partidos 
ou pessoas, em detrimento de toda a coleti-
vidade. 

O autor é presidente do Centro Demoçrafico dos 
Engenheiros 


