
Nos programas de TV, em jornais, nos sin
dicatos e federações, na OAB, no Institu

to de Engenharia, nas Câmaras Municipais, 
nos tribunais e na Escola Superior de Guer
ra uma discussão tem sido constante e co
mum nos últimos cinco meses: o debate da 
Constituinte. Políticos e juristas, personali
dades e líderes têm sido convidados inces
santemente a proferir palestras e discutir o 
tema. Ontem mesmo o governador José Ri-
çha, do Paraná, esteve em São Paulo para 
debater com arquitetos e engenheiros, a 
partir das 17h30, no Instituto de Engenha
ria, a Constituinte e a Ação Política. 

Os resultados de tantos debates, admi
tem seus organizadores, ainda estão aquém 
do esperado, mas a maioria acredita que 
passada a eleição municipal de novembro a 
tendência será de crescimento de um movi
mento em favor da Constituinte, semelhante 
ao ocorrido com a campanha das diretas-já. 

Para isso, e com o objetivo de "lutar por 
uma Constituinte que defenda os interesses 
do povo", centenas de entidades civis for-
maram o "Plenário Pró-Participação Popu
lar da Constituinte". Esse movimento defen
de o lançamento de candidaturas avulsas 
para a Constituinte, totalmente desvincula
das de siglas partidárias. De acordo com o 
jurista e professor de direito Goffredo da 
Silva Telles, o Congresso Nacional tem fun
ção distinta daquela confiada à Assembleia 
Nacional Constituinte: "Ao Congresso Na
cional cabe elaborar as leis ordinárias, en
quanto à Constituinte é outorgada a respon
sabilidade de elaborar uma só lei — A Carta 
Magna, que vai reger os destinos da Nação". 

O d e b a t e se ampl ia 
Além de ocupar as praças e as ruas das 

cidades brasileiras, seminários sobre Cons
tituinte ganham destaques em várias fren
tes. Entre outros, órgãos oficiais como a 
Prefeitura e a Câmara Municipal de Santo 
André, em convénio com o Instituto de Ensi
no Superior de Santo André e com o jornal 
Diário do Grande ABC, estão promovendo 
discussão sobre o tema todas as quartas-
feiras, às 19h30, no plenário da Câmara Mu
nicipal de Santo André. A Federação dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção 
e do Mobiliário do Estado de São Paulo e o 
Sindicato dos Químicos do ABC também 
discutem o tema. O Centro de Estudos de 
Cultura Contemporânea (Cedec), todas as 
segundas-feiras até 30 de setembro, está 
realizando um ciclo de estudos — "O que é 
Constituinte?" — para informar os interes
sados. 

Mas, afinal, esses debates não estariam 
sendo elitistas e académicos? A Constituinte 
tem sensibilizado a população brasileira? 

Essas perguntas foram respondidas por 
representantes de entidades e por popula
res. Uma pesquisa divulgada pelo Jornal do 
Brasil há cerca de um mês mostrou que ape
nas uma pequena parcela da população sa
be realmente o que significa a Constituinte. 
A maioria dos entrevistados, segundo a pes
quisa, desconhece o assunto, bem como sua 
importância para o País. 

Para o deputado federal José Genoíno, 
do PT,'a questão da Constituinte até agora 
não tocou as camadas mais populares por 
falta de divulgação. O parlamentar defende 
uma mobilização maior, abrindo espaços 
para manifestações políticas em praças pú
blicas, além de serem feitas explicações di-
dáticas sobre a Constituinte, mostrando ac 
povo o que está em jogo nessa eleição: 
"Quer dizer, as pessoas têm de estar cientes 

que podem influir nos destinos da Nação. 
Por isso, é necessário que os trabalhadores 
se organizem da mesma maneira que estão 
fazendo os empresários". 

Rejeitando a tese de um Congresso com 
poderes constituintes — "Isso seria uma re
forma constitucional" — Genolno cré que é 
fundamental a utilização dos meios de co
municação de massa, principalmente rádio 
e TV, "que seriam liberados para os parti
dos políticos divulgarem o tema". O PT, se
gundo o deputado, defende ainda a realiza
ção de assembleias em cada município — e 
as reivindicações seriam encaminhadas à 
Assembleia Nacional Constituinte. 

O povo fa la 
Contrariando a expectativa do deputa

do petista, os moradores da cidade de São 
Paulo demonstram estar razoavelmente in
formados sobre Constituinte. De 20 entre
vistados, entre homens e mulheres de ida
des variadas, somente três admitiram des
conhecer o assunto. A maioria tem noções 
ou pelo menos já ouviu falar do tema. 

A opinião do produtor cultural Nílton 
Carlos de Oliveira Simões, 36 anos, coincide 
em muitos pontos com a de José Genoíno. 
Ele também acha imprescindível a convoca
ção de uma assembleia nacional apenas 
Constituinte: "Entretanto — ressalta — é 
uma coisa que carece de mais discussão 
entre o povo". Nílton condena a Comissão 
Mista instituída pelo ministro da Justiça, 
que tem por objetivo colher subsídios para 
a Constituinte", "porque não tem nenhum 
negro e nenhum sindicalista". 

Com relação ao desinteresse das pes
soas, Nílton acredita que se deve às circuns
tâncias em que o País tem vivido nos últi-
mos anos — "por causa da repressão que 

passamos, que fez com que os brasileiros 
tenham ficado com medo, alienados e preo
cupados com a situação financeira". Segun
do ele, "é preciso união, porque ninguém 
vence lutando sozinho". Nessa luta, Nílton 
propõe o engajamento decidido dos parti
dos políticos, das sociedades amigos de 
bairros e outras entidades. "É fundamental 
que haja compreensão de que tudo vem da 
Constituinte, os direitos do povo e do Esta
do. As pessoas precisam mudar a postura" 
— adverte — "pois estão acostumadas ao 
poder exercido pelos políticos". Mais céti-
ca, a vendedora Zuleica Souza, 27 anos, dis
se: "Acho que o povo não está preparado 
para opinar sobre a Constituinte". 

Para Roberto Umino, comerciário, 38 
anos , " a Constituinte deve sair do povo, 
através de pesquisa junto à população".Ele 
também critica a pouca divulgação do as
sunto: "Inicialmente, a gente não sabe como 
julgar isso, porque o governo nunca se preo
cupa em divulgar isso". Já sua sobrinha, 
Jussara de 19 anos, admite que não tem 
opinião formada sobre o assunto: "Não te
nho discutido isso com meus amigos". O 
auxiliar de escritório Paulo Eduardo Pires 
da Silva, 24 anos, acredita que a Constituin
te possa minorar o sofrimento dos brasilei
ros: "Parece que desta vez vão fazer leis 
pensando naquilo que o povo quer e não nos 
interesses dos militares". 

Também ele insiste na falta de divulga
ção, pois a maioria dos seus amigos desco
nhece o assunto. Morador de Santo Amaro, 
Paulo Eduardo disse que grande parte da 
população do bairro nem sabe que haverá 
um plebiscito para decidir sobre a emanci
pação ou não de Santo Amaro. Ele pessoal
mente se declarou contrário à medida. 

O músico Walter Lara, de 28 anos, con
corda com os demais, advertindo o governo 
para a necessidade de se divulgar mais a 
Constituinte. "A prioridade tem de ser em 
cima disso, pois a eleição já está resolvida: 
o Fernando Henrique é o menos pior dos 
candidatos. A divulgação deve ser pela tele
visão e jornais, pois o rádio, sobretudo as 
FMs, não dão espaço para a política." As
sim, Walter até imagina a Constituinte como 
um movimento igual às direta-já. Em sua 
opinião, porém, a formação de uma comis
são mista é descartável, no momento. "Isso, 
para mim, deveria ficar para o segundo es
tágio. Agora, é um pouco precipitado." 

Desvinculação 
Ives Gandra da Silva Martins, presiden

te do Instituto dos Advogados, concorda 
com o parecer do músico Walter Lara. Para 
ele, a instituição da comissão mista é uma 
precipitação: "Acho a Comissão excelente. 
Os juristas são bons, mas ela é precipitada. 
Nós não podemos preparar a Constituição 
antes da eleição da Constituinte. Seria an
dar com o carro na frente dos bois". 

Ives alerta para o perigo de se atrelar a 
eleição da Constituinte à do Parlamento: 
"Sou a favor da desvinculação. Não acho 
legítimo que o Parlamento da Velha Repú
blica tenha a mesma Constituição e voto na 
Constituinte". Para Ives, outra distorção é o 
critério de representatividade, que acaba 
fazendo com que o eleitor paulista tenha 
menos voz na Constituinte do que o eleitor 
do Acre, por exemplo: "O critério de pro
porcionalidade perde o efeito, quando limi
tam o número de representantes em 60. As
sim, São Paulo pode ter no máximo 60 re
p re sen tan te s , para 23 milhões de habi
tantes". 

Embora mostre-se favorável à partiçi- í 
pação do povo na Constituinte, Ives Gandra 
adverte que isso deve ser feito obedecendo-
se a um sistema de consulta das linhas mêá* ! 
trás, já que a matéria é complexa e tr-àtts- : 
cende, em muito, a compreensão do cidadão ; 

comum: "Quem não é jurista ou parlamen; I 
tar realmente vai ter muita dificuldade^ejp j 
entender e o povo comum não tem noção do I 
que isso representa. Em minha opiniao0q 
povo deve responder se é favorável à um 
regime parlamentar ou presidencialista, òtí 
se a política económica deve ser neolilj%al 
etc". U 

Para o professor, de História, Marco Au- i 
rélio Garcia da Unicamp, o povo tem todas j 
as condições de se pronunciar sobre os te-
mas em debate na Constituinte: "isso a f ^ é 
apenas questão para juristas e deputades, 
pois o seu resultado vai influir na vida do i 
País por vinte, cinquenta ou cem ano/s^Os I 
cidadãos — prossegue — não serão tratados; 
de maneira geral, mas também serão obséj-T I 
vados nos seus aspectos individuais. . ../. 

O que o professor Marco Aurélio díscúí, 
te é como fazer para que todos os segmentos i 
da sociedade opinem sobre os temas econô-. 
micos, políticos e sociais que a Assembleia 
Nacional Constituinte vai abordar. A título i 
de sugestão, ele propõe a divulgação atra
vés dos meios de comunicação — como pedi- ] 
ram as pessoas na rua — e, ainda, a criação 
de Comissões Municipais de Consultas, ih-j 
tegradas por membros da sociedade civil, 
que promoveriam debates e colheriam sufo;-> 
sidios para levar à Assembleia Nacional 
Constituinte. "Seria uma analogia com, a ; 
Revolução Francesa, que se utilizou dos ca-1 
demos de demanda da população", lem
brou Marco Aurélio. .L,\ 

O sistema de consulta, por sinal, é o i 
mais democfático, segundo o professor. E! 
pode ser feito submetendo os grandes te- j 
mas da Constituição a um referendum: "A 
partir daí, a Constituinte incorporaria ao 
texto o resultado da consulta". Para ele, a 
consulta é um instrumento de auto-afirma-1 
ção. Afim de facilitar, Marco Aurélio admi
te que podem juntar-se dez tópicos e votar | 
tudo de uma vez, em um plebiscito: "Isso já 
existe em Estados americanos, com o país 
submetendo temas de interesse a um amplo 
debate de quatro a cinco meses". 

A Comissão Mista, composta por 50 pes
soas, também não tem a aprovação do presi
dente do Sindicato dos Químicos do Grande 
ABC, Agenor Narciso, que comanda um sin
dicato de 40 mil trabalhadores. Segundo 
ele, "a classe trabalhadora, bem como as 
minorias, estão marginalizadas nessa co
missão, por isso nota-se uma grande preocu
pação entre os químicos". 

Aliás, ele assegurou que exis te uma 
grande expectativa da classe trabalhadora 
com relação à Constituinte. "Entretanto" — 
adverte — "para falar em nome do trabalha
dor tem de ser um trabalhador. Nada mais 
justo que, numa comissão de 50 nomes, ter
mos 20% de trabalhadores". 

O sindicato reúne trabalhadores dos se-
tores petroquímico, de produtos químicos 
para fins industriais, plásticos, tintas e ver
nizes, fertilizantes, adubos, produtos farma
cêuticos e outros. Agenor disse que o deba
te ainda prossegue e os químicos não têm 
até agora uma posição concreta diante da 
situação. "Mas", garantiu Agenor, "nós sa
bemos que a Constituinte precisa discutir o 
que mais aflige a população: moradia, edu_-
cação, tansporte, saúde...". António Tojzi 


