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QW Constituinte sem Mito 
A omissão dos partidos políticos no debate sobre a 

constituinte foi denunciada pelo Sr. Afonso Arinos 
de Mello Franco, que vai presidir a comissão incumbida 
de elaborar o anteprojeto do Executivo. A fuga dos 
partidos à responsabilidade é especificamente mais grave 
no que diz respeito à Aliança Democrática, pela razão 
fundamental de que o PMDB e a Frente Liberal são 
Governo e, por negligência, estão permitindo a difusão 
de conceitos . equjypcadòs, , ; 

Esclarece o-Sfc-Afonso ArèiDS que não aceitaria a 
presidênciadeum*«>rnissâo^ázj8*éfc|ue se perdesse em 
generatidáZféir A^ráiâo^de 'sei tfó grupo é a preparação 
de um textt? xjèk'fôrmattze juridicarnente o réjárne 
democrático cor^ss^^ã^aáçjlkS\^ã6i^s simbolizadas 
na Nova República". Pela natureza do trabalho, a 

^-comissão ou terá-a peso político da qualidade dos seus 
integrantes ou será dispensável. 

^, As resistências à comissão const||cípnal se maè-
fesíam de duas formas: íima; âoutitffána' e romântica, 
defende uma assembléia<»nsjjí.uirjt{e que passe por cima 
dfl&gartidos e acoihafiandidí^oii avulsos; outra, desinfor-
rnada-e manipulad.avreivindica a presença obrigatória de 

-miaestas na constituinte mas à margem da eleição. Ora, 
todas as minorias devem habilitar representantes, mas 
através dos partidos que se vão submeter à vontade 
popular. A livre organização de partidos políticos, sem 
qualquer exigência prévia, assegura condições a que 
todas as minorias possam integrar a futura representação 
constituinte. 

A confusão de ideias e sentimentos já estabelecida 
na opinião pública a respeito do que seja uma assembleia 
constituinte é desserviço prestado pelos partidos. Tem 
razão o Sr. Afonso Arinos ao assinalar que, depois de 
mobilizar a sociedade para a reivindicação do voto 
direto, as lideranças partidárias negligenciaram o escla
recimento da constituinte. Dedicaram-se os partidos à 
voracidade das nomeações, em prejuízo da função de 

condutos políticos da vontade social no debate prévio. Se 
despertaram o anseio de participação democrática e o' 
canalizaram com competência para a transformação 
política através da sucessão presidencial, deveriam ter 
assegurado continuidade ao processo. Frustraram, no 
entanto, a expectativa que os capitalizava politicamente 
e não se deram conta de que abandonaram a constituinte 
à sua própria sorte, isto é, à exploração demagógica e à 
exibição amadorística. ,..;.= 
•• Resultado: a constituinte resvalou do nível político 
para o plaso mitológicoj sobrecarregadai de' conceitos 
estranhos à sua função de dotar o país de um regime jurí
dico democrático, e não com a responsabilidade de 
resolver a crise económica. A omissão dos partidos é a 
grande responsável pelo equívoco nacional que, em vez 
desogitar objetivamente de matéria constitucional, lista 
reivindicações e anseios menores, disposições transitó
rias em volume muito superior ao próprio texto constitu
cional. As consequências políticas poderão ser mais 
graves e extensas do que já se verifica e induzir o eleitor 
a erro político—com a frustração da grande oportunida
de democrática que se apresenta ao Brasil. 

A manipulação demagógica das aspirações demo
cráticas, com a ajuda da omissão dos partidos e das 
lideranças políticas, difunde e sustenta a palavra de 
ordem contra o elitismo, ou seja, a elaboração de um 
texto a ser enviado pelo Executivo à futura assembleia 
constituinte. Por sua própria natureza, uma Constituição 
não é um rol das mais disparatadas propostas, mas um 
arcabouço formal de conceitos jurídicos e princípios 
políticos destinados a uma duração para além do que é 
transitório na vida de uma nação. É indispensável que, 
através da comissão, o Executivo saiba recolher com 
fidelidade as aspirações da sociedade e as formule com 
competência técnica. Portanto, é dever do Governo 
selecionar os melhores e mais representativos valores 
para uma tarefa de importância histórica e de competên 
cia política. 7 


