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O país vivéú^nb-tespâço de uma 
semana, dois momentos de sua 
história, um, sem foguètório e 

repique de sinos, outro, denso na 
crónica e nos comentários. O segundo 
ficou por conta da literatura — a 
literatice que toma seu lugar no 
oficialismo de uma cultura com 
ministério. A nota distinta e europeia 
esteve a cargo dos hóspedes france
ses: "sur le pont d'Âvignon on y 
danse", ao lado do lançamento dos 
"10 Contos Escolhidos", recente jóia 
garimpada na lavra presidencial. 
"Mon ami, — dizia um conterrâneo 
de Mitterrand — faisons toujours des 
contes...Le temps se passe, et le 
conte de la vie s'achève, sans qu'on 
s'en aperçoive". Explicação do texto, 
pela pena de um colega do sr. 
Sarney: "há sempre uma qualidade 
nos contos, que os torna superiores 
aos grandes romances, se uns e 
outros são medíocres: é serem cur
tos". 

A festa beletrística e dos banquetes 
sufocou um ato da velha tragédia 
nacional, obscuro e dissimulado na 
alegria dos convivas. Fora dos jar
dins do Itamaraty e dos válidos que 
descobriram o contista maior de 
nossas letras, até aqui ignorado, 
senadores e deputados enforcaram a 
Constituinte. O ritual teve, na nota de 
comédia que lhe quiseram impor, 
uma virtude. Com a Constituinte, na 
sua autenticidade, sepultou-se a im
postura que está na mensagem envi
ada ao Congresso Nacional, que 
prometia a convocação da "Assem
bleia Nacional Constituinte". A gran-
diloquência retórica se reduziu, na 
palavra dos líderes partidários, à 
"Constituinte Congressual", que sig
nifica, nem mais, nem menos, do que 
a atividade do legislador-constituinte, 
velho e cansado de guerra, o que fez 
a Carta de 67 e outros enxertos da 
horticultura castrense. 

O fato, historicamente relevante e 
que sobrevive à crónica brasiliense, 
denuncia o rumo dos ventos políticos. 
Em primeiro lugar, o bravo relator, o 
deputado Flávio Bierrenbach, rece
beu as insígnias de louco, alienado, 
rebelde, infiel. Qual o motivo confes
sado e proclamado? Seu parecer, 
declarou um senador Chiarelli, com o 
aplauso de seus pares, espelha a 
linguagem dos palanques eleitorais e 
não a dignidade do Congresso. Outro' 

senador, outrora radical, depois con
servador, hoje moderado, qualificou 
o documento de panfleto. A censura 
está clara: um deputado perde a 
sanidade quando, dentro das salas 
atapetadas do Congresso, fala a 
língua com que se comunica com 
seus eleitores. As boas maneira 
exigem que o deputado, depois de 
eleito, estilize a fala, esquecendo os 
"exageros", as "demagogias", que 
ganham votos, mas são incompatí
veis com o poder. O deputado paulis
ta negou-se ao jogo das duas "verda
des" e foi punido, verbalmente e 
politicamente. 

O episódio, por outro lado, com 
maior relevância, revela o estofo dos 
tempos novos, a impropriedade mis-
tificadora do adjetivo colado à Repú
blica. A nova República fez as pazes 
com a velha República, gerando, não 
um corpo mítico, mas o vago perfil 
de muitas ambiguidades mal costu
radas. Durante a reunião da Comis
são Mista, quando se encenou o 
auto-de-fé encomendado pelo Palácio 
do Planalto, sempre militarmente 
bem guardado e escoltado, notaram 
os jornalistas que o líder do PDS 
"cochichou o tempo todo com o líder 
do PMDB, Pimenta da Veiga". As 
palavras trocadas de ouvido a ouvi
do, com os olhos gulosamente presos 
nos despojos da próxima partilha de 
poder, ditaram a sorte da emenda 
Bierrenbach. Nos rápidos monossíla
bos de orelha a orelha, negou-se ao 
povo, ao eleitor o direito de opinar 
acerca da Constituinte, cercando-a no 

- curral do Congreso. Na questão 
maior da política nacional, na hora 
de decidir sobre o fundamento das 
relações sociais e políticas nacionais, 
entendem-se as correntes antagóni
cas. Nos palanques eleitorais discor
dam, com fúria e teatro, divididos na 
escolha dos alcaides das capitais, 
brandindo, para marcar a distância, 
a tese do voto útil. Quando será útil o 
Voto: no Município ou na definição de 
que forma a Nação? Num, no essen
cial, as cartas marcadas, noutro, no 
acessório, a simulação da guerra. 

Na verdade, a primeira proposição 
carrega a segunda. Se a palavra do 
político, moralmente descomprome
tida do conteúdo, será uma no 
palanque e outra no gabinete dos 
palácios brasilienses, a competição 
não se trava em torno de teses, de 

ideias, de programas, mas de táticas 
e estratégias que alcancem, com 
eficiência e presteza, objetivos pal
páveis e digeríveis. Quando se trata 
de Constituição, dos direitos básicos 
dos homens, de suas garantias, o 
cochicho aplaina os desentendimen
tos. No nível dos cargos, sempre que 
o lugar for um só e diversos os 
pretendentes — nas prefeituras e nos 
governos estaduais — o debate aceso, 
fogoso, temperado com o molho do 
"voto útil". Não entenderam os 
postulantes municipais, favorecidos 
com a preferência popular, que o 
eleitor está noutro jogo. Elè quer 
votar na oposição — na corrente que 
outrora encarnou a oposição — para 
queimar, numa grande fogueira na
cional, os remanescentes do passado 
recente. Os alcaides que encabeçam 
os índices de popularidade não estão 
recebendo um mandato partidário, 
menos ainda o ungimento carismáti
co. Os votos que receberem serão 
simbólicos e não partidários e ainda 
menos pessoais. Os votos que não 
receberem não aprovarão o passado, 
mas o resultado da descrença de que 
sejam eles os instrumentos decentes 
e confiáveis da mudança. Acaute-
lem-se, nos próximos trinta dias, da 
prematura insinceridade. Para en
ganar o eleitor ingénuo convém 
esperar mais um pouco. 

A lição dos acontecimentos não é, 
ao contrário do que se supõe, desen
corajadora. A manobra das cúpulas 
não enganou todos quantos lutaram 
pela autenticidade da Constituinte. 
Em outros tempos, o jogo, feito de 
adiamentos e diluições, em acordos e 
acomodações, esfriava os ânimos e 
desmobilizava os perdedores. Hoje, o 
efeito é outro. A sociedade, na 
larguíssima esfera que não disputa 
cargos e favores, não aceita o 
arranjo, desinteressada previamente 
do parto da montanha dos feiticeiros 
de plantão. A crítica continuará viva, 
favorecida pelo próprio malogro. 
Perceberá ela, como voz da maioria, 
que há uma oligarquia atuante, que 
não está nos ministérios, nas chefias 
militares, nos conciliábulos do capi
tal financeiro, mas também no Con
gresso, até aqui encoberto e protegi
do na desculpa de sua impotência 
diante do cenho carregado que, mais 
de uma vez, o licenciou. A submissão 
forçada, vê-se, foi a servidão volun
tária. 

A fala que vale não é a dos 
comícios, dos palanques, das entre
vistas no rádio e na televisão. Está 
encoberta por um código, propagado, 
sibilinamente, na palavra escrita, 
privilégio de poucos, para o entendi
mento de pouquíssimos. A comunica
ção real, válida se dá nos acordos, 
selados nos cochichos, rápidos e 
incisivos, sem o verbo inútil dos 
discursos. 

Por obra de tais artifícios, em que 
há muita arte e pouco engenho, o 
chefe do governo retirou da delibera
ção popular o debate sobre as bases 
constitucionais do País. O Congresso, 
diretamente eleito, deveria — espe-
rava-se — desfazer o golpe contra a 
soberania, na cláusula básica da 
democracia, que afirma que todo o 
poder emana do povo e em seu nome 
é exercido. Não houve a reação, mas 
a conivência, para mostrar que a 
oligarquia não é um bloco único, 
senão uma peça composta de muitos 
departamentos, todos soldados no 
interesse comum e exclusivo de 
mandar e se apropriar do mando, em 
comandita solidária. 

Em última instância, o repúdio à 
emenda Bierrenbach expressou, por 
parte dos deputados e senadores, 
orquestrados pelos líderes em estado 
de permanente cochicho, que o povo 
nada tem a ver com si próprio. Quem 
cuida dos cidadãos, quem vela sobre 
seus destinos, quem sabe por eles, 
suprindo sua incapacidade e imaturi
dade, são os congressistas. Muda
mos? Há um ano atrás, os tutores 
nominais eram outros, fardados e 
peremptórios nas suas ordens. Neste 
ano, o quadro é o mesmo, embora 
outra a fisionomia, suave o gesto, 
conciliadora a língua. Os leões cede
ram o posto às raposas, numa nova 
temporada de caça, com a esperteza 
em lugar da espingarda. Mudamos? 
Mudamos, mas não mudaram os 
guardiães, com outra camisa, na 
mesma pele. Para que dê certo o 
esquema em andamento só há uma 
solução à vista: a coligação das 
raposas com os leões, com o abando
no da linguagem cifrada e codificada. 
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