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"Espanta-me a negligência, a incúria, ouso 
dizer: a estupidez da nação inglesa, que 

tendo armado seus deputados com o poder su
premo não lhes haja posto nenhum freio ao 

que possam fazer durante (...) seu manda
to" (Rousseau) 
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, r . O grande problema não reside 
na obtenção de benefícios automoti

vos que Constituição alguma-* ca-
..paz de proporcionar, mas na auto

mática produção de malefícios que 
•todas são capazes de induzir se, em 
sua elaboração, discussão e aprova
ção, não forem observados os princí
pios básicos da experiência consti
tucionalista — o primeiro dos quais 

• é"que um instrumento destinado a 
, estabelecer a estrutura jurídica nu-
.cíear e suprema da vida política não 
pode ter sua confecção entregue ex
clusivamente aos políticos, como 
parte interessada que são e seus fu
turos administradores. Visto que a 
Constituição alcança o poro e a Na-

.çao em geral, ela não pode ser enca-
mínhada sem pleno conhecimento e 

• debate de toda a população interes
sada durante período de tempo sufi-

. ciente para que peio menos suas 
questões fundamentais sejam de to-

. ÚQS conhecidas. O risco mais emi
nente de violação desse preceito fun-
Agmental é o mesmo que se levanta 
.guando qualquer coisa séria se acha 
.-«e iminência de suceder entre os ho
mens: o de ele ser subtraído ao ãeba-

- te, público minimizando-se sua im-
.portãncia e transformando-o em um 
-.conluio com especialistas. Vale pa-
fa este caso — e com pertinência 
*maior — a observação que já se fez a 
propósito da guerra e da economia, 

. áe serem questões demasiado graves 
para serem confiadas a generais e 
economistas. 

Estamos nos reportando a prin
cípios mas não estamos faiando em 
tese. O fato é que o debate constitu
cional já está aberto no campo polí
tico e as decisões já estão sendoarti-
culadas por políticos que não estão 
investidos áe poderes constituintes. 
A matéria é objeto de noticia da im-

'. prensa. Entretanto, quantos leitores 
fá tomaram consciência disso? Que
remos dizer: de que as forças políti-

• ças já iniciaram manobras consti
tuintes sem estarem expressamente 
investidas desse mandato pelo 
povo? 

'; Ora, sem entrar no mérito da le
gitimidade do Congresso existente 
quanto a seus poderes constitucio-

^líáis, a primeira questão a se propor 
em caso desta envergadura é a de 

• como se fará a nova Constituição. Se 
- ela vai ser feita por mera reforma do 
instrumento vigente, não há como se 
falar em Assembleia Constituinte. 
Mas, se como está previsto, vai-se 
eleger para isto uma Assembleia 

-Constituinte, o mínimo que se pode 
"dizer é que é inoportuno se encami
nhar desde já questões constitucio
nais. 

Há uma segunda questão, que 
então se coloca. Eéaáe que, aberto 
o debate constitucional, ele rapida
mente se esgote no silêncio, caia no 
vácuo e morra de inanição, pela fal
ta de ressonância que desperte entre 
as que dele deveriam participar, se
ja por ignorar sua importância, seja 
por não se haverem preparado para 
isso. Neste caso, a questão continua
rá fechada, como propriedade pri
vada das classes políticas e seus as
sessores. Como se viu no caso das 

. <firetas-já, isto poderá ser facilmen-
'.(e evitado se os principais responsá
reis pelos grandes meios áe comuni-
' cação do País se convencerem da 
; necessidade e oportunidade áe uma 
' ampla campanha áe abertura de de-
" bates constitucionais. Se a opinião 

for despertada e mobilizada nesse 
sentido, logo surgirão políticos para 
«e pôr a sua frente, invertendo-se a 
•tendência hoje dominante de consi
derarem a Constituição como negó
cio privado áe sua classe. 

'*' Abertos os debates em escala na
cional estaremos, em seguida, dian
te da terceira e mais grave questão 
constitucional: aquela que põe em 
cheque a validade mesma do instru
mento constitucional como peça ap-

"; ta para proteger a vida democrática 
" áe suas tendências autoãestrutivas, 
"è que vem solapando o constitucio-
- úalismo desde sua adoção pelos Es

tados Unidos, em 1787 e de sua voga 
política apôs a derrota da autocra
cia napoleónico. 

A tendência predominante nas 
democracias atuais éaáe fazer das 
Constituições uma cornucópia de di
reitos e interesses administrados pe
lo Estado (entenda-se: pelas classes 
políticas) em "benefício do povo", 
para o que os "legisladores" que aá-
minsitrarão esse mandato se arro
garão, em nome do povo, poderes 
ilimitados e irresponsáveis. Não po
de haver dúvida de que os "consti
tuintes" se atirarão à Carta Consti
tucional como um meio áe aumentar 
seus poderes, seus privilégios, suas 
imunidades — isto é, sua irresponsa
bilidade política — pela via a mais 
inocente e ortodoxa, que será a áe 
prometer tudo ao povo sob a voca
ção benemerente inatacável do Es
tado democrático. 

E se isto vier a acontecer, como 
há grandes riscos de que ocorra, o 
efeito da nova Constituição — a des
peito de suas aparências em contrá
rio — não será o de maior abertura 
democrática, mas o de ampliação e 
fortalecimento das funções do Esta
do, isto é, da concentração estatal 
que significa, em última análise, o 
crescimento do parasitismo e irres
ponsabilidade das "classes políti
cas" às expensas do povo e da Na
ção como um todo. Esta ultraãemo-
cratização, que na prática resultará 
em benefício dos "políticos", será a 
volta, com sua consagração consti
tucional, da única ditadura que des
de 1930 para cá mudou áe face e de 
mãos, mas nunca de áireção, filoso
fia, métodos e resultados: a ditadura 
do Estado sobre a Nação, ou, para \ 
falar mais claramente, a ãitaâura \ 
áos interesses das classes políticas ' 
que nos últimos anos atingiu seu? 
apogeu,,cobrinâo, parasitando e in- \ 
viabilizando a vida nacional coma • 
metástase incontrolável da rede de 
estatais onde se instalaram os donos | 
do poder e sua inumerável clientela. I 

Com o advento da Nova Repú-i 
blica, essa ditadura sofre nova mu- \. 
dança de face e de mãos, e é devolvi- \ 
dá pelos militares aos "políticos", \ 
"representantes democráticos "do 
povo. Mal o povo voltara para casa 
de sua participação na campanha í 
da "re-democratizaçâo", as primei- f 
ras medidas de "abertura" dos poli- i 
ticos foram no sentido de recuperar, | 
em toda a Unha, poderes e privilé
gios, e de criar para si próprios ou
tras vantagens, além daquelas que, 
em simbiose com militares incorpo
rados à "nova classe", já se haviam 
sorrateiramente garantido. 

O grande risco da futura Consti
tuinte é o de que, por iniciativa de 
representantes soberanos, eleitos 
democraticamente pelo povo, conso
lidem e ampliem, em nome da dèmo-\ 
cracía, a máquina que herdaram. E\ 
que isto, em lugar de abrir novos\ 
caminhos para o Pais e seu povoj 
consagre e aumente uma estrutural 
de domínio e exploração da Náção,\ 
pelo aumento das funções atribufi 
das ao Estado, a serem exercidas 
pelos novos donos do poder: na ver] 
dade a velha minoria constituída 
pela classe dos políticos. Pois a ver
dade é que a despeito da ãiversidai 
de de siglas e posições, há um ponta 
no qual todos os políticos pertenceu 
a um partido único: o áe aumento dè 
seus poderes para, mediante a má
quina do Estado, (que é sua) "resolh 
verem os problemas do povo". 

Na história da República, maip 
áe uma vez assistimos a essa altef-
nância de mãos e de faces. O apren
dizado parece ter sido nulo. Com ó 
resultado de que a ineficiência e cor
rupção da estrutura político-econô-
mico-social do País cada vez mais 
nos aproxima da fatalidade qu\e 
ameaça todas as estruturas consti
tucionais despidas de freios ao cres
cimento e irresponsabilidade dás 
classes políticas: a reclamação, 
aclamação e legitimação pêlo povo 
de uma "ditadura constitucional") 

• • ! 

É este o grande risco que desde 
já ameaça a nem sequer gerada np-
va Constituição brasileira. 


