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A s ilusões acabaram. Alguns 
políticos sinceros, ~ porém in
clinados à conciliação do in

conciliável, tentaram salvar a 
mensagem do presidente da Repú
blica, que atribui poderes consti
tuintes a© Congresso Nacional. Na 
exposição de motivos diz-se que o 
projeto "prevê a investidura de 
poder constituinte pleno aos depu
tados e senadores", enquanto o 
texto define a modesta proposição 
na hipérbole --'Assembleia Naeio- . 
mal Constituinte'. Queriam os es
trategistas do absurdo, insensíveis 
à malandra contradição — entre o 
fato e a voz —, ampliar o corpo 
deliberativo, corrigindo as incon
gruências do Congresso Nacional. 
Este o sentido da Emenda n° 7, 
encostada à palavra presidencial, 
que permitiria eleger, em 1986, 
"candidatos extrapartidários", os 
delegados designados apenas para 
deliberar sobre a Constituição. 

O remédio proposto não recupera 
a pureza e a legitimidade da 
Assembleia Nacional Constituinte, 
que continua sendo falsa por outros 
e fundamentais motivos. Evitaria, 
em pequena escala, a desigualdade 
da representação, assegurando ao 
eleitor do Rio de Janeiro e de São. 
Paulo a mesma, ainda qúe pela via 
torta, dignidade do eleitor de Ron-
dônia, de Sergipe e do Piauí. O 
remendo não foi aceito, ao que se 
percebe dos rumores detectados no 
epicentro que está nas cercanias do 
Palácio do Planalto. A amostra 
está evidente: a vontade consti
tuinte, a ordem peremptória tem 
uma sede, que não está no Con
gresso Nacional. Tudo continua 
como antes no quartel de Abrantes. 
Abrantes é um nome cambiável 
para, por exemplo, Ernesto, João e 
José, enquanto o quartel é quartel 
mesmo. 

Coatra o reajuste, que faria o 
peixe voar e o sabiá nadar, levan-
taram-se os protestos indignados 
dos gsvemadores do Nordeste, do 
Norte e do Centro-Oeste. Os depu
tados e senadores, com poucas 
exceções, também não gostaram 
da ideia, que os obrigaria a© 
convívio com hospedes importunos. 
Os Impugnastes não se lembra
ram, ou simularam esquecer, que o 
mamar© máximo • de deputados, 
com o aómero certo de membros 
da Câmara, é uma criação da 
Emesda Constitucional n° 8, aper

feiçoada pela de n° 22. A Emenda 
n° 8 compõe o "Pacote de Abril' e a 
Emenda n° 22 ilustra a feitiçaria do 
general Golbery. Os dois truques, 
do qual o segundo é filho do 
primeiro, receberam indignadas 
pedras da oposição, grande parte 
da qual está hoje no governo, 
inabalável na defesa do expediente, 

escandalosamente privilegia 
e degrada a outros, estes 

pelo crime maior de se encontra
rem em áreas 'infestadas' de 
operários, grei subversiva e má 
que faz greves e reivindica salári
os. Se a obra constitucional do 
general Geisel e do general Figuei
redo é boa e inviolável por que 
dizer que eles pertenciam ao ciclo 
autoritário? Por que dizer que o 
ciclo autoritário acabou, se seus 
expedientes continuam sagrados? 
Pertencerá ao 'entulho autoritário' 
só o que ontem era mau por não 
servir a quem hoje herdou á 
colher? 

O episódio da obstinada recusa a 
uma emenda tem o mérito de 
provar aos bem-intencionados que 
o Congresso Nacional foi chamado 
a aprovar, sem outra alternativa, 
ainda que adjetiva, o ditado presi
dencial. Por enquanto deve ele 
fazer o que se lhe manda por bem, 
com os macios agrados da retórica, 
condimentada com um outro cargo, 
tempero novo, alheio às ordens 
ferozes e duras de outro tempo. Se 
não fizer por bem, a intransigência 
indica que há uma carta na manga 
ou um blefe. Uma coisa é certa: o 
blefe não evocará os tanques do 
general Newton, e por isso é blefe, 
e, como blefe, desbanca o jogador 
que está na cabeceira da mesa. A 
carta na manga, que é uma 
trapaça vestida de retórica, des
moraliza o jogo — melhor, perpe-
tua o jogo de vinte anos de trunfos 

Não admite o poder maior, cuja 
força se alimenta da conivência da 
clientela e não de seu arsenal, que, 
emerja o poder constituinte do 
povo, tolhido, usurpado pelo poder 
constituído e ilegitimamente cons
tituído, escorado em atos instituci
onais e atos de força. Nega ele a 
possibilidade de corrigir os abusos 
da representação. Tolera, com a 
vigência plena da Constituição atu-
ai, que os deputados e senadores — 
que apelida de constituintes — só 

atueiv i se ele não decretar o estado 
de sít io ou o estado de emergência, 
que Í ião dependem de autorização 
previ a dó Congresso. Abre o debate 
acere ja da Federação, mas pressu
põe c is círculos eleitorais com base 
nos Estados, com toda a carga 
anac. rônica das capitanias heredi
tária s. A Constituinte do governo é, 
em 'suma, uma combinação de 
oliga trquias, as que estão no Poder 
Legi i slativo, a que sustenta o presi-
dent e da República, somada a dos 
govi imadores, alguns deles com as 
insíf pilas coloniais dos eapitães-ge-
neri" lis. 

Di 'iãnte da compressão, a aberta e 
a es: "icondida (numa carta falsa ou 
nun í blefe), que fazer? Haverá 
outi ra saída digna, senão a rejeição 
teta il e'frontal da proposta do sr. 
Sar ney de fazer a sua Constituinte? 
Na ''verdade, todo. o'esquema go-
ver 'namental, dentro de um balão 
gra 'indiloquente, nada mais é do que 
a i -redução da maioria qualificada 
de . , reforma constitucional, ataal-
mc inte fixado em 2/3, para a 
nu tioria absoluta, em dois turnos, 
rei jnindo o Senado à Câmara num 
órj' gão transitoriamente único. A 
un icameralidade é mais um engodo 
no i quadro de embustes: ela acen
to a a desproporção representativa. 
S€ irgipe, com a população que têm, 
so ima aos seus oito deputados 37% 
di JÍ pesa, enquanto São Paulo, com 
se ;jssenta deputados, cresce apenas 
5Í %. 

jPode-se argumentar que, defi-
ci ciente embora o arremedo de 
C 'ionstituinte fará mudanças na 
e strutara autoritária do país, não 
a s necessárias, mas as possíveis. 
1 'àis mudanças, limitadas ao corpo 
c iós que mandam, seus humores, 
c lisposiçã© e ideologia, tanto podem 
s ser feitas por 2/3 como por maioria 
s absoluta. A Emenda n° 25, deste 
Í ano, prova a tese. As barganhas 
' dentro da oligarquia, os arranjos, 

conchaves ou conluios se farão de 
qualquer maneira, como sempre se 
fizeram. Preservar-se-á, com a 

- emenda e não cem a Constituinte, o 
,-poder constituinte originário, evi-
tando-se unia. maquinação na qual 
ninguém acredita, como ninguém 

. acreditou na montagem da Consti-
-• Mção de 1967, embora sobre esta 

tivessem roçado os, punhos de 
renda do sr. Afonso Arinos. Os' 
políticos, pela sinceridade, não 
atrairia © descrédito do público 

definitivo, que lhes ronda as car
reiras. ' 

Inconsistente é, de outro lado, a 
sugestão do gradualismo, agora em 
moda, o gradualismo do 
Geisel que indignava os 
tas de hoje. As etapas, ao contrá
rio do que se afirmava totalmente 
em 1&77-78, constituem uma estra
tégia válida, com a reserva de que 
de etapas se trate. O 'habeas^çor-
pus', a anistia eram fases impres
cindíveis, à falta de meios de 
abalar © poder opressor, para;- se 
chegar a algum lugar. O lugar 
seria a plataforma que convocasse 
o povo, recuperada a liberdade, 
para decidir soberanamente sobre 
seu destino, institucionalizando a 
democracia. Seria grave traição à 
rota, no momento em que se pode 
deliberar sobre a estrutura básica 
do povo, pedir-lhe que, mais uma 
vez, espere sua hora. A Constituin
te é o ponto máximo, a hora 
suprema da caminhada, o termo da 
jornada, não um estágio. Sempre 
foi assim, em toda a parte,.; na 
Espanha, em Portugal, na Itália, 
na Alemanha, para lembrar exem
plos do pós-guerra. Confundir a 
etapa com a meta, prática habitual 
do obstinado estamento que gover
na, engana e oprime o país, será, 
além de uma. mentira, ardil e 
inócuo. A consciência popular deste 
ano de 1965 não é a de 1981, nem a 
de 1934, nem a de 1946, nem aí'de' 
1987. Se ©s detentores do poder não 
mudaram, os destinatários são 
outros, inclusive pela percepção de 
um século de enganos e trapaças. 

O processo por etapas, lembrava 
o velho Bentham, no seu "Tratado 
dos Sofismas Políticos', vale quan
do há uma trajetória, mas; é 
impertinente quando o fim é corta
do em pedaços. A marcha gradual, 
"sempre escoltada de palavras 
lisonjeiras, tempera-se com o apelo 
à paz e à conciliação", não passa. 
quando ausentes os pressupostos, 
de sofisma dilatório, disfarçado oa 
"sábia lentidão". A arte de induzir 
ao afogamento à vista da praia 
supõe a covardia do nadador é a 
maMcia do guarda. Duas indeçên-
cias reunidas, dizia Camus, costu
ram as máscaras da desonra. 
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