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•E, conformidade'com-a-teoria e a prática da: 
democracia, uma Constituinte, como a gúe ò Brasil „ 

elegerá no'próximo ano, deve ser úma espécie de arco-' 
' ff̂ 1; no qual estejam presentes todas as cores da socieda-
qj,' Há, não obstante, quem — travestido de .democrata 
-j^sonhe com uma Assembléia Constituinte à moda das 
ditaduras: um prisma ao inverso, com as diversas tonali- •' 
dades reduzindo:se ao branco. ,' 
. ' É o caso de um certo deputado pertencente à 
legenda do PMDB pernambucano. Como.se fosse fazer 
soar as trombetas do fim do mundo, subiu o referido 
cavalheiro à tribuna da Câmara a fim de "denunciar" 
q\ie' os empíesárips brasileiros estão tentando arregimen- * 
taY-se com o objetivo de rr independentemente de 
tóarídeiras partidárias — contribuir para a eleição de 
constituintes .comprometidos com os princípios da demo
cracia econômica. . „ < • • • ' , 
~0 3> O que há de errado, impróprio ou conspiratório em 
tal^pretensãp? Por acasp^não é a mesma, de todas as 
qutras camadas e grupos'da sociedade, organizados ou 
não em partidos? Não é esta a intenção dos trabalhado
r a ; das organizações profissionais, de muitas associações 
religiosas? Não há da parte das mais variadas lideranças 
línVesforço para gánhár consciências e arrecadar recursos 
dom ó fim de eleger seus representantes e exercer 
influência sobre as linhas* do. modelo político a ser ( 
discutido e aprovado em' 1987? ( _ t 
^ Pretender que em meio .a toda essa mobilização os 

éçipresários se comportem como simples espectadores 
ríap passa de ato falho de um espírito impregnado de 
idéias totalitárias. Por linhas tortas, ò "denunciante" faz 
a:i;Sua pública confissão de que não aspira "a uma 
Constituição nascida do debatendo confronto de idéias e ' 
interesses, mas sonha com úma outorga. Pois outra coisa' 
não seria uma lei básica concebida e aprovada pelo rolo 
compressor de,uma Assembléia na qual tivessem assento 
apenas representantes de um segmento da nação. 

É exatamente assim que acontece nos regimes 
ditatoriais e autoritários do primeiro, segundo e terceiro 
mundos — nos quais a aprovação, de, uma nova carta 
constitucional hão passa de mera:, formalidade. Até 
porque as constituições geradas,na proveta do partido 
único não são para valer, são quando muito simples 
declarações de intenção, registros' de sonhos que só 
deverão transformar-se em realidade no quadro de 
utopias remotas, cada dia'mais distanciadas do presente. 
Até lá — quer dizer, até nunca —, o Estado faz tabula 
rasa dos direitos que a Carta teoricamente garante aos 
cidadãos" e a burocracia vai legislando e.agindo ao seu 
talante.•.'...•" „:~+,r c \ t - , > . • , 

Errado, impróprio e imoral seria-a eleição de 
constituintes à custa do tesouro. O que aliás certamente 
irá acontecer rio caso de.parlamentares empenhados em 
úm novo-mandato..Para'conquistá-lo, usam e abusam 
das inúmeras regalias que, o Congresso lhes oferece. É 
com o dinheiro dospovo que empregam os seus cabos 
eleitorais; que imprimem e distribuem aos milhões os 
textos dos seus projetos e discursos; que falam/ia Voz do 
Brasil; e que legislam em proveito próprio no caso da 
propaganda gratuita através de.emissoras de.rádio e 
televisão. • ' ' • ' . ' " • 

Gomo parte da sociedade contribuinte que só é 
lembrada na hora de pagar a festa, ós empresários têm o -
legítimo direito de valer-se dos seus próprios recursos 
para estarem melhor representados;na Constituinte e no-" 
Congresso "em que ela provavelmente se transformará 
depois. Unidos aoútros setores políticos não corrompi
dos pela demagogia e pèío estatismo, contribuirão os 
parlamentares comprometidos com as idéias liberais para 
que a minoria de.tendência radical—• contrariando os 
anseios da maioria da sociedade, expressos em sucessivos 
pleitos eleitorais—continue a ampliar a interferência do 
Estado na economia e na própria vida dos cidadãos., 
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