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Tempos difíceis 
A controvérsia sobre a As

sembleia Nacional Cons
t i t u i n t e , que se apro

fundou ontem ao longo da 
reunião do Conselho Pol í t ico, 
revela uma faceta ainda pouco 
conhecida da tessitura política 
atual: o presidente da República 
que não conseguiu apoio suficiente 
para organizar o seu já famoso 
pac to pol í t ico, agora es tá sob 
ameaça de ficar prisioneiro de um 
esquema parlamentar, que faz 
acordos à sua revelia è dispõe sobre 
o futuro institucional do País. 

A evolução dos fatos não tem 
correspondido à melhor expec
tativa traçada pelos auxiliares 
políticos do presidente da Re
pública . A primeira ideia era a de 
que, convocando desde logo a Cons -
tituinte, o assunto sairia da pauta 
do debate nacional e permitiria que 
os parlamentares se jogassem de 
corpo e alma na eleição municipal. 
Por essa razão, o presidente José 
S a r n e y fez, desde logo, a sua 
profissão de fé económica — com 
objetivo de nortear os seus minis
tros na negociação com o Fundo 
Monetário Internacional e também 
de dar um sentido claro ao debate 
sobre dívida externa no plano in
terno . 

Cur iosamen te , a ques t ão 
económica não tem frequentado 
com a assiduidade imaginada a 
tribuna da Câmara ou do Senado 
Fede ra l . M a s , a C o n s t i t u i n t e , 
etapa que já se imaginava vencida, 
emergiu como um tema capaz de 
polarizar opiniões e despertar uma 
polémica que já se julgava vencida 
atrelado ao tema Constituinte, es
tá toda a perspectiva do futuro 
político do País, porque ninguém 
esquece que da Constituinte de 46 
foi uma espécie de escola forma
dora dos talentos políticos na
cionais nas três décadas seguintes. 

Controlar a Constituinte é, de 
certa forma, controlar o futuro 
político deste País. E que para este 
controle se exerça é necessário des
de logo colocar a ideia de Cons
tituinte dentro de limites muito 
nítidos. Isso está acontecendo. E o 
presidente da República, junto 
com a sua assessoria, raciocinava 
em sentido contrário: decidir a 
Constituinte e atribuir prazo para 
que ela se efetive seria a definição 
antecipada de um problema. O 
processo que está em curso inverte 
a equação, pois coloca o presidente 

sob tremenda pressão da decisão 
que vier a ser adotada na questão 
da Constituinte e o submete a esse 
julgamento da questão. 

A ironia, neste sentido, é amar
ga , porque a inda parece ser a 
melhor solução para o governo 
Sarney a antecipação da Cons
tituinte, paralela ao atual Con
gresso Nacional. Essa solução tem 
um único risco: a do mandato do 
atual presidente da República ser 
encurtado em dois anos. Mas, a 
todo risco elevado corresponde 
uma gratificação de bom tamanho. 
Se o presidente ultrapassar este 
risco, estaria sendo bafejado pela 
legitimação de uma Assembleia 
Constituinte, teria a oportunidade 
de governar mais dois anos osten
tando ao mundo uma transição 
completa e sairia do poder como o 
campeão da democracia. O lento 
processo imposto à realização da 
Assembleia vai ocasionar mais e 
mais problemas, uma vez que a 
nova Constituição somente será 
conhecida no final de 1987. E agora 
é o próprio Ulysses Guimarães, 
p res iden te da C â m a r a , quem 
sugere a criação de uma comissão 
legislativa para funcionar ao lado 
da Constituinte. 

As boas intenções do governo, 
permeadas pela preocupação Com 
uma passagem estável pela com
plexa transição política brasileira, 
estão resultando em um número 
maior de problemas. Uma Cons
tituinte com data prefixada — 
com antecedência de um ano, mais 
que isso, com data fixada para ter
minar — daqui a dois anos — vai 
significar um caldo de cultura de 
crises, porque Constituinte só 
merece esse nome se for, de fato, 
livre e soberana. 

Por último, a ideia da existência 
de uma Comissão Legislativa à 
gu isa de Congresso Nacional , 
durante o tempo em que a Cons
tituinte funcionar, desfaz por in
teiro a possibilidade de as eleições 
de novembro de 86 serem algo im
portante. Afinal de contas o eleitor 
deverá ser convocado para votar 
em membros da Constituinte e em 
parlamentares — e não em meros 
participantes de uma estranha 
comissão legislativa. Tudo isso in
dica o nível da dificuldade que vai 
se avolumando diante do presiden
te José Sarney. Os próximos tem
pos não serão fáceis. 


