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Imediatismo e reformismo 
\TASCIDA sob o signo da mudan

ça, das reformas, da moderni
zação e democratização do Estado 
brasileiro, a Nova República pas
sou a enfrentar uma série de pres
sões — umas inevitáveis, outras 
permitidas — que em principio po
dem desviá-la de suas grandes li
nhas em troca de uma directo 
bem menos ambiciosa. 

M Ã O HA COMO desconhecer o 
quadro dicotômico que resul

ta, no momento, da convivência 
entre as aspirações reformistas da 
bandeira da Aliança Democrática 
e as exigências do imediatismo 
polftico-eleitoral. Ao mesmo tem
po em que o Governo e os seus 
partidos de sustentação querem, 
solidariamente, uma Constituinte 
capaz de reinaugurar a República, 
os próprios partidos dessa aliança 
sfio levados a assumir posições di
vergentes e nfio raro antagónicas 
diante do teste imediato das elei
ções municipais de novembro. 

r\IR-SE-Á que a luta eleitoral em 
^ torno das Prefeituras constitui 
uma situação à parte, regionaliza
da, sem condiçSes portanto de in
fluir na Índole e nos rumos do pac
to maior, o constituinte. Daf nada 
haver a condenar ou lamentar em 
relação à antecipaçflo do pleito 
das Capitais, embora este já apa
reça hoje até com o status de pré
via da sucessflo presidencial. 

A QUESTÃO parece admitir um 
enfoque intermediário: a elei-

Çfio direta dos Prefeitos se tornou 
de fato improrrogável, nfio se po
dendo negar todavia os seus pre
maturos efeitos desagregadores 
no esquema politico da Nova Re

pública. Se tais efeitos envolverão 
depois os compromissos voltados 
para a Constituinte, ai a hipótese 
cai em domínio futurológico de 
difícil avaliação. 

M A VERDADE, as incertezas que 
hoje penetram o cenário sa

cralizado da Constituinte encon
tram a sua fonte original em algo 
além dos problemas internos da 
Aliança Democrática, dos impac
tos da eleiçfio de novembro, do 
comportamento imperfeito do 
Congresso, das eventuais vacila
ções do Governo Sarney e outros 
pontos de partida geralmente ad
mitidos. 

P M ENTREVISTA ao GLOBO de 
ontem o jurista Raymundo 

Faoro lança algumas luzes sobre o 
tema, deixando a descoberto o 
hiato entre os pressupostos da 
Constituinte ideal, ou talvez até 
da reforma constitucional apenas 
exigível para justificar a convoca
ção da Constituinte, e o encami
nhamento desse objetivo ao nível 
da realidade e dos fatos concre
tos. . 

M Ã O É QUE tudo se resuma, por 
exemplo, à perda dos impul

sos reformistas do PMDB em con
sequência das disputas e do des
lumbramento do poder. Sente-se, 
sim, a falta do necessário espaço 
de definiçSes, de posiçfies nítidas, 
de convicções e incorporações de
mocráticas realmente arraigadas. 
IsSo porque os condicionamentos 
impostos â estrutura institucional 
e a toda a vida da sociedade e do 
Pais de hoje acabaram bloquean
do as vias preparatórias da mu
dança. 

•RAYMUNDO Faoro nfio vê amo-
durecimento nos partidos, 

nem brilhantes perspectivas de re
presentação constituinte salda das 
urnas de 86 que nos prometam, 
entre outras coisas, o estabeleci
mento de uma "Federação válida, 
autónoma e eficiente no Brasil" e 
de um Estado menos intervencio
nista e paternalista. A propósito 
dos esperados defeitos e vícios de 
representatividade, o jurista nos 
remete ao caso da inevitável 
super-representaçfio das áreas do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
na Constituinte, enquanto os gran
des desafios brasileiros aconte
cem noutra geografia, dizendo 
respeito sobretudo à indústria e 
ao operariado urbano. 

PROVAVELMENTE a paisagem 
dualista ora pos,ta diante de 

nós se faria de qualquer modo 
obrigatória no Brasil historica
mente contraditório. Basta consi
derar que as Constituições brasi
leiras desde 1891 cultivam os dog
mas intocáveis da Federação e da 
República, e no entanto consegui
mos chegar ao máximo em maté
ria de centralismo (morte da Fede
raçfio) e de presidenclqlismo im
perial. 

rpEME Raymundo Faoro que a fu-
tura Constituição tome tam

bém o conhecido destino da lata 
de lixo. Já será grande conquista, 
diremos nós, uma Constituição 
tendente a realizar a maior apro
ximação possível entre os seus 
pressupostos Idealistas e a reali
dade brasileira atual, nfio se per
dendo assim nas distâncias de um 
reformismo sem raízes efetivas no 
ânimo da sociedade ou preso de
mais ás incógnitas utópicas do fu
turo. 
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