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CONSTITUINTE A invenção da democracia 
A Constituição vigente, imposta pela Junta Militar e, depois, remendada para servir à 

abertura política, é vista como um freio a qualquer projeto nacional sério. 

E NTRE abril e abril desenro
lou-se um dos mais notáveis 
momentos políticos da história 
do País. Da dramática derrota 

da emenda das diretas, no 25 de abril de 
1984, à trágica morte do Presidente Tan
credo Neves, em 21 de abril, inaugurou-se 
uma nova cena política cuja característica 
fundamental foi a mobilização popular, 
conquistando na rua novos espaços de 
democratização da vida nacional, exigindo 
que os centros do poder se tomem mais 
permeáveis às aspirações do povo. 

Durante a tragédia garantiu-se a conti
nuidade institucional. Respeitando os 
princípios constitucionais dá-se posse ao 
vice-presidente. Sinal de uma difícil matu
ridade política que nem por isso deixa de 
evidenciar fissuras perigosas na transição 
conservadora que se leva a efeito. 

O povo não discute a necessidade de 
garantir José Sarney na Presidência. Ga
rante a Constituição, exatamente aquela 
Constituição que quer ver reformulada, 
que não conseguiu emendar apesar de 
toda a campanha pelas diretas. No seu 
esforço para se legitimar, o Presidente em 
exercício, durante a doença de Tancredo 
Neves, despachou tendo diante de si, em 
solene evidência, o livrinho da Constitui
ção. A imagem, transmitida a todo país 
com todas as suas cores e simbolismos, não 
esconde o incômodo do vice-Presidente 
que, para dizer o mínimo, não conta com a 
popularidade do Presidente, então adoen
tado. 

Imagem frustrada e frustrante: não 
apenas porque o povo não pôde comemo
rar, como queria, o fim de uma era, mas 
porque a mudança leva à Presidência um 
personagem indesejável, cuja vida política 
retente é marcada pela militância contra 
as diretas-já e que precisa brandir, como 
garantia, uma Constituição que não tem 
nenhuma legitimidade. 

Se o povo não pôde promover a festa, 
soube engrandecer-se na tragédia. Mais do 
que claro ficou que o povo deseja o vigor 
político das suas instituições. Hoje, os 
brasileiros desconfiam delas. Suportam, 
mas não referendam. Isso permanecerá 
até que o povo possa se identificar com 
essas instituições, elegendo seus dirigen
tes, participando efetivamente dos meca
nismos decisórios. • 

A multidão que ternamente carregou 
Tancredo e bandeiras, que finalmente sim
bolizam uma Pátria feita por nós para nós, 
repetiu no enterro os mesmos princípios 
políticos que levou aos comícios pelas 
diretas. Para quem pode entender, afir
mou que. hoje. respeitar a Constituição 
significa exatamente reformulá-la. 

O grande tema que resume a vontade 
deste país é a convocação imediata de uma 
Assembléia Nacional Constituinte. 

Quando tanto se fala de "remoção do 
entulho autoritário", é bom lembrar que o 
exemplo maior desse entulho está na pró
pria Constituição. Removê-la não é uma 
tarefa que dependa apenas de uma nova 
redação, mas do próprio encaminhamento 
das mudanças necessárias, ou seja, de uma 
nova relação entre os cidadãos e suas 
instituições sociais, ou, ainda, de uma 
nova relação entre Estado e Sociedade 
Civil. 

A velha Constituição não serve nem 
mesmo para os setores mais conservado
res. Imposta pelos militares em 1967, afia
da em 69 para melhor oprimir, depois 
remendada parcamente para responder 
aos novos tempos de abertura, tornou-se 
apenas um freio, para qualquer projeto 
político nacional. Por isso vemos todo o 
país reivindicar uma Assembléia Nacional 
Constituinte. 

Mas o que será a nova Constituição? 
Nào basta, como querem muitos, dis

cutir apenas um texto novo, remendado ou 
origifal. É preciso discutir o modo como 
será elaborado esse texto. A primeira 
grande discussão começa na própria forma 
da convocação da Constituinte. Não se 
trata de uma mera atividade preparatória, 
mas de um movimento que imprimirá na 
Carta um caráter definido. 

Uma Constituição não inaugura a vida 
social e, por si, não pode transformar 
nada. Ela resulta de transformações so
ciais. Transformar, para instituir: tal deve 
ser a preocupação do movimento pela 
Constituinte. 

O resultado ideal desse movimento 
seria elaborar uma Carta que não fosse 
simplesmente uma demarcação nova da 
vida social, um mapeamento que se pre
tenda eterno e imutável. Seria produzir 
uma Constituição que servisse como ga
rantia dos direitos dos cidadãos e princi
palmente como garantia da invenção de 
novos direitos que surgem no perene mo
vimento social. Mais do que "instituir" 
uma sociedade, a Constituição deve prever 
a liberdade da sociedade de auto-instituir-
se permanentemente, numa realização 
constante da democracia. A democracia, 
nesse sentido, não é mera forma governa
tiva, nem um sistema fixo e estável, mas 
um processo de equilíbrio de forças que 
neutralize a arrogância de qualquer poder. 

A tradição das Constituições re
publicanas estabelece que • 
"todo poder emana do povo". 
Lidamos aqui com o conceito 

' de "soberania". Np entanto, a complexi
dade da vida social dificulta o exercício 
direto do poder. Isso foi traduzido pela 
fórmula: "e em seu nome será exercido", 
que reafirma e contradiz a proposição 
inicial, chegando-se freqüentemente, na 
prática do credo liberal, a esvaziá-la com
pletamente. Estamos aqui* diante do con
ceito de "representação". Essas duas 
questões — soberania e representação, 
ambas envolvendo a definição de cidada
nia e participação — iluminarão todas as 
discussões. 

Por definição, a Constituinte consagra 
o princípio da soberania popular. Eia 

deveria ser a Assembléia representativa de 
todo o povo, que estabeleceria livremente 
as regras gerais de convivência social. No 
entanto, não se pode reunir todo o povo — 
o que é um problema prático. Mas, um 
problema maior, e anterior, é saber do que 
se fala quando se diz todo o povo. 

A grande dificuldade, que falseia to
das as conclusões posteriores, é tomar 
como ponto de partida uma totalidade 
abstrata ("o povo"), já que o que caracte
riza a sociedade são diferenciações profun
das e dinâmicas. As diferenças não podem 
ser apagadas ou diluídas. Há muito sabe-se 
que é preciso considerar essas diferenças. 
Por exemplo, todas as lutas pela extensão 
do sufrágio são baseadas nesse reconheci
mento. Desde nossa primeira Constituição 
republicana, em 1891, expressamente re
conhecia-se o "direito de representação da 
minoria". No entanto, a questão ,é bem 
mais complexa do que admitir a diferença, 
como quer o princípio liberal. Essa é uma 
postura que continua partindo de uma 
totalidade abstrata com "diferenças" mais 
ou menos rígidas, definitivas e imutáveis. 

Na verdade, a realidade imediata da 
v̂ida social é a diferenciação, uma constan-

• te transformação histórica. Não basta re
conhecer as diferenças (ou supô-las), é 
preciso consagrar a diferenciação como 

' fundamento da democracia, na medida em 
que é garantida a convivência com a multi
plicidade de diferenças. Só partindo do 
princípio do direito à diversidade é possí
vel garantir a representação a todos os 

(setores de tal modo que os sucessivos 
:equilíbrios de força garantam a participa
rão real do todo. 

Isso nos leva a responder uma primei
ra questão a respeito da convocatória de 
Constituinte: a convocação da Constituin
te deve ser separada da eleição para o 
Congresso, ou o Congresso deve ser eleito 
como Constituinte? 

Ora, o Congresso, como hoje é com
posto, é uma dada forma de representação 
que, além da representação do povo dire
tamente, através da eleição proporcional 
(Câmara), inclui a representação dos Esta
dos e Territórios (Senado). Naturalmente 
essa segunda forma de representação é 
uma mediação. Como a Constituinte deve 
representar imediatamente todo o povo, 
deve ser composta de representantes elei
tos diretamente. Deve-se procurar a forma 
menos distorcida de representação para 
que a Constituinte possa inclusive discutir 
e decidir os próprios mecanismos de repre
sentação da República, o que envolve 
tanto o sistema eleitoral quanto o sistema 
partidário. A priori. o Congresso tenderia 
a conservar e perpetuar seus próprios 
mecanismos. Não se trata aqui de uma 
desconfiança. Simplesmente isso resulta 
de uma constatação e de uma necessidade 
de renovação completa da vida política 
brasileira. 

Note-se que falamos aqui de uma 
maneira geral, e não nos deixamos levar 
por nenhuma ingenuidade quanto à possi
bilidade de implantar um sistema eleitoral, 
hoje, que esteja isento de deformações 
tradicionais. No entanto, é mais fácil com
batê-las evitando confundir as eleições 
para a Constituinte com as eleições para o 
Congresso, abrindo a possibilidade para 
qualquer cidadão — mesmo que não se 
interesse pela atividade parlamentar — 
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participar no processo decisório da Lei 
maior da República. 

A Convocação da Constituinte envol
ve, como se vê, uma série de condições 
políticas e o processo tem sido denomina
do "remoção do entulho autoritário". Cer
tamente é preciso remendar a atual legisla
ção para garantir um mínimo de eficácia a 
ação constituinte. 

Cabe então uma pergunta: como enca
minhar a "remoção" desse "entulho"? 
Parece que é óbvio que não cumpre ape
nas às instituições já existentes desempe
nharem essa tarefa, para a qual seriam as 
menos indicadas. E exatamente essa "re
moção" que deve caracterizar o movimen
to pela Constituinte. Esse movimento não 
está nascendo ou por nascer: ele já vem se 
formando desde o final da última década e 
encontrou sua forma mais clara na campa
nha pelas diretas. É daí que o movimento 
continua, e só daí pode retirar sua verda
deira capacidade de elaborar uma Consti
tuição renovadora. 

P OR isso mesmo náo é preciso 
esperar muito tempo para 
"criar condições" para a Cons
tituinte. Pelo contrário, como 

tão bem provam os acontecimentos recen
tes, é preciso convocar a Constituinte para 
o mais breve prazo possível. 

O calendário político que vai de agora 
até as eleições de 1986 deve ser estabeleci
do de tal forma que a Constituinte ocupe 
aí o lugar central. 

A proposta oficial é a realização das 
eleições para a Constituinte em novembro 
de 1986, juntamente com o Congresso. 
Isto significa que a Constituinte se instala 
em março de 1987, daqui a dois anos, e 
encerra seus trabalhos provavelmente um 
ano após. Ou seja, só teremos uma nova 
Constituição daqui a 3 anos. Será que o 
país em crise suporta essa longa espera? 
Sabendo-se que Sarney náo tem a legitimi
dade de Tancredo, será que parcelas cres
centes da população náo poderão descrer 
desse lento processo de democratização 
institucional e terminar cedendo à tenta
ção de projetos autoritários? 

Por essas razões, a tese de antecipação 
da Constituinte deve ser imedia-tamente 
discutida por todos os partidos e entidades 
que se pretendem representantes dos inte
resses populares. 
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