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Flávio Bierrembach (PMDB-SP) pro
duziu, sem qualquer dúvida, a primeira 
grande batalha parlamentar do ano. O 
relator do projeto de emenda constitu
cional que estabelece a Assembleia Cons
tituinte não cedeu, nem concedeu, ao lon
go das numerosas gestões feitas junto a 
ele no sentido de amaciar o seu documento 
e conferir razão àqueles que lutam por 
uma Constituinte controlada.O resultado 
ficou visível ontem: quando o relatório 
foi, afinal, divulgado, deputados e se
nadores classificaram o documento de 
irresponsável, demagógico, entre outras 
pérolas. 

Em torno da organização da Assem
bleia Nacional Constituinte dá-se uma in
teressante divisão de opiniões e correntes 
partidárias. A favor do deputado paulista 
estão somente o PDT e o PT. O PMDB. 
neste caso, está aliado ao PDS, ao PFL, 
ao PTB e aos demais partidos que sonham 
em participar de uma Constituinte 
atrelada ao Congresso Nacional. Há uma 
evidente intenção de controlar aquela As
sembleia que tem amplos e infinitos 
poderes para modificar aperfeiçoar e 
recriar uma nova face politica do Pais. 

Mas no outro extremo desta posição 
está a Ordem dos Advogados do Brasil na 
pessoa de seu presidente, Herman Baeta, 
que não esconde sua posição. Mais: Her
man Baeta tem viajado por todo o Pais 
fazendo conferências, palestras, dando 
entrevistas sempre no sentido de que a 
Constituinte deve ser antecipada e fun
cionar como entidade autónoma, longe do 
Congresso Nacional. Essa também é a 
posição de setores progressistas da Igreja 
Católica. Essa disposição de forças 
evidencia que o conflito tem uma dimen
são maior que a de uma simples desaven
ça parlamentar. 

Há fortes indícios de que o PM DB vai 
resolver a questão, no nível do Congresso, 
como usualmente os partidos fazem. 
Bierrembach deverá ser substituído, ain
da nesta semana, de maneira que para seu 
lugar vá alguém com maiores afinidades 
em relação a ideia de uma Constituinte 
sob controle. Essa visão do assunto não 
pode, de ia maneira nenhuma, conviver 
com a possibilidade de um plebiscito 
nacional — quando a sociedade seria 
chamada a opinar se pretende que o Con
gresso seja o hospedeiro da Constituinte 
ou pretende ver aquela Assembleia 
reunida com plena autonomia. 

Mas a batalha que envolve o deputado 
Bierrembach versus o Congresso Na
cional não se restringe àquele horizonte. 
Vai mais longe. A Constituinte autó
noma, livre e soberana figura em todos os 
discursos pronunciados ao longo da cam
panha em favor das diretas, já, da cam
panha de Tancredo Neves para a presi
dência da República e figura no próprio 
plano de trabalho do PMDB. Modificar 
esse proceder e recolher a Assembleia 
Constituinte à condição de uma câmara 
homologadora de atos congressuais sig
nificará uma enorme frustração. Mais que 
isso, levantará a questão da legitimidade. 
E uma Constituição de legitimidade con
testada é, de longe, o melhor foco de crise 
política ou institucional que um país pode 
arranjar. 

Mitterrand 

O presidente da França, François Mit
terrand, não preencheu as expectativas 
geradas por sua viagem ao Brasil. Ele, um 
homem frio, de semblante carregado, não 
espargiu aquela postura universal tão 
cara aos franceses. Ao contrário, no en
contro com os intelectuais, na Granja do 
Torto, limitou-se a defender aspectos do 
socialismo francês, mas evitou cuida
dosamente, entrar em assuntos mais 
polémicos, como o caso da dívida externa 
ou do relacionamento de seu país com o 
Terceiro Mundo. 

Ele conversou um pouco mais quando 
foi provocado a falar sobre o problema dos 
trabalhadores estrangeiros em seu país. 
Mitterrand justifica a posição do governo 
francês dizendo que pretende garanti» a 
permanência dos estrangeiros que têm 
trabalho assegurado. Mas, adiantou que 
não haverá saída para aqueles que não 
têm colocação definida. E revelou que o 
grande problema de agora são os tra
balhadores turcos que estão chegando à 
França por encontrarem resistências nos/ 
países vizinhos. Os turcos chegam sem 
trabalho definido e terminam por se es
tabelecer junto a comunidades de ar
ménios o que gera sempre conflitos entre 
as duas etnias. 

Regis Debray, o ex-guerrilheiro, que 
agora se apresenta de cabelo cortado, ter
no e gravata, recusou-se, sistematica
mente, a falar sobre seu passado na 
Bolívia, sobre a questão da guerrilha e a 
respeito do Terceiro Mundo. Seu assunto 
predileto é relações internacionais. Ele 
mostrou esse novo perfil quando foi con
vidado a falar sobre a política interna 
francesa. Convidou um outro auxiliar 
para falar sobre o assunto. Somente Levi 
Straus deu um toque diferente àquela 
conversa. Quando alguém perguntou ao 
presidente Mitterrand se ele tinha ideia 
da influência da França no Brasil,ele pas
sou a palavra a Levi Straus que contou 
uma história: cinquenta anos atrás, aqui 
no sertão goiano, ele chegou a uma pe
quena cidade e quando um cidadão per
cebeu que ele era francês, começou a dizer 
— "Anatole, Anatole, Anatole". 


