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Inseguro por assimilar 
vícios do velho Congresso, a 
jovem 
Constituinte reage 
desproporcionalmente a uma 
crítica insignificante 

Augusto Nunes 
De São Paulo 

0 programa de Hebe Ca
margo nunca deu tanto 
Ibope em Brasília quan
to na semana passada. 
Irritados com um desbo

cado diálogo entre dona Hebe e 
o colunista Giba Um, que os 
insultaram com singular de
sembaraço, deputados e sena
dores de todos os partidos rea
giram com a fúria de donzelas 
ultrajadas. A indignação é 
compreensível—trata-se de re
matada tolice qualificar os 
constituintes, genericamente, 
de "patifes" e acusá-los de só 
pensar nos próprios interesses. 
Mas não se iludam nossos pais 
da pátria: é improvável que um 
único telespectador tenha sal
tado da poltrona ante os co
mentários formulados por essa 
curiosa dupla de auditores do 
Congresso. 

Os brasileiros sabidamente 
não morrem de amores pelos 
representantes do povo. Há al
gum tempo, uma pesquisa en
comendada ao Gallup pela re
vista Veja constatou que, entre 
todas as instituições incluídas 
no levantamento (e não foram 
poucas), o Congresso era o lan-
terninha em matéria de credi
bilidade. Triste constatação, 
aliás chancelada por quase to
dos os entrevistados pelo Gal
lup. Mas nâo houve sinais de 
que os parlamentares se te
nham inquietado com as con
clusões da pesquisa. Com cer
teza, preferiram aninhar-se na 
piedosa tese de que a imprensa 
existe para maltratar o Con
gresso. 

Como certos programas de 
TV que têm assuntos para to
dos os maus gostos, a sessão de 
telecatch entre a animadora 
Hebe Camargo e o deputado 
Ulysses Guimarães foi longa 
demais e pouco educativa. Po
dia ter ficado só na entrevista, 
que já seria besteira suficiente. 
Pois nela o que se ouviu de 
menos grave ainda foram os 
adjetivos grosseiros que arra
nharam os ouvidos da institui
ção. Mais tosco era o erro subs
tantivo dos conceitos sobre o 
real papel da Constituinte, co
imo se ela estivesse lá em Brasí
lia para dar um show de ordem 
unida. Para isso existem as 
Forças Armadas. 

Essa é uma comparação, 
aliás, que serve para enquadrar 
em sua devida insignificância 
as críticas sobre o comporta
mento dos senhores constituin
tes, verdadeira moda política 
que pegou até no palácio do 
Planalto, onde a assembleia é 
vista como um conchavo de 
ingratos dispostos a cortar pe
lo meio o mandato do presiden
te que tão generosamente os 
convocou. Para o governo, por 
exemplo, seria muito conve
niente uma Constituinte silen
ciosa e disciplinada, que não 
ecoasse na vizinhança do palá

cio o barulho inevitável da 
crise. 

Graças a tal antipatia, se o 
governo Sarney sumisse de re
pente, muita gente poderia ir 
para o ralo convencida de que 
foi a Constituinte quem a tra
gou, quando na verdade foi a 
crise. Já no ano passado o país 
sabia que o mandato de Sarney 
seria inversamente proporcio
nal ao tamanho da inflação. 
Quando o Cruzado pareceu ze-
rá-la, a permanência no cargo 
era cotada em seis anos, até 
com reeleição. Agora — en
quanto o presidente não mos
tra na queda de braço com os 
credores se é capaz de tirar 
uma nova mágica económica 
— a inflação está crescendo e o 
mandato diminuindo. E a 
Constituinte pode, no máximo, 
botar isso no papel, na sua fun
ção de criar regras para o fun
cionamento do país que existe. 

A Constituinte hoje faz exa-
tamente o mesmo ruído que o 
país faria, se lhe dessem jetom 
para acampar à porta do Palá
cio do Planalto. Portanto, an
tes de desacreditá-la, atesta 
pelo menos a sua representati
vidade. 

Quanto à sua utilidade, só o 
futuro texto constitucional e o 
que fizerem dele os próximos 
governos dirão com clareza. 
Mas é bom lembrar que os mili
tares, que sabem se apresentar 
em público com impecáveis es-

Eetáculos de ordem coletiva, 
zeram mais estragos na tradi

ção constitucional brasileira 
que toda indisciplina parla
mentar junta. Neste momento, 
assiste-se a uma crise em que 
os militares estão calados, o 
govemo está dizendo na televi
são que a crítica é impatriótica 
e os constituintes estão berran
do quase tudo ao mesmo tem
po. Em decibéis, a Constituinte 
faz mais barulho. Se a crise, 
porém, tiver de virar a desor
dem ao cubo, que na história 
latino-americana é sempre o 
golpe, nào será de debaixo das 
cuias do Congresso que ele 
sairá. 

O equívoco da entrevista no 
programa da Hebe Camargo 
seria assim perfeitamente irre
levante, por inepto, se no dia 
seguinte o deputado Ulysses 
Guimarães não resolvesse pro
movê-lo do estúdio para o ple
nário. No processo, cometeu o 
resto dos erros. 

Ofendeu-se demais com ad
jetivos atirados de uma tribu
na chinfrim, atitude imprópria 
para um político com a sua 
quilometragem, cuja rica bio
grafia inclui chamar de Idi 
Amin o presidente Ernesto 
Geisel. Ofendido, resolveu to
mar providências, ou melhor, 
pedi-las ao Ministério das Co
municações, fazendo por tabe
la a ameaça de punir a emisso
ra que transmitiu a entrevista. 
Isso implica enquadrá-la no 
Código Brasileiro de Teleco
municações, onde há um arti

go, o 53, que define como abuso 
"caluniar, injuriar ou difamar 
os Poderes Legislativo, Execu
tivo e Judiciário ou os respecti
vos membros"; e outro, o 54, 
que afirma serem "livres as crí
ticas e os conceitos desfavorá
veis ainda que veementes". Ou 
seja, se o processo rolar por 
outro foro que não o do Dentei, 
Ulysses pode ter estimulado 
sem querer um debate nacio
nal sobre as palavras do colu
nista Giba Um no programa da 
Hebe. São críticas veementes 
ou injúrias? Nesse caso, a 
Constituinte estaria andando 
na pior companhia possível pa
ra o desempate — a opinião 
pública. 

Aos olhos da nação, a Cons
tituinte é um pseudónimo do 
Congresso. Como nada mudou 
na paisagem parlamentar des
de a divulgação da pesquisa 
(descontado o desabrochar 
dessa flor de esperteza encar
nada pelo deputado-pianista), 
é razoável supor que seus inte
grantes sejam contemplados 
com igual desconfiança. Espe
cialmente num momento em 
que o país procura convalescer 
do fracasso do Plano Cruzado, 
deputados e senadores deve
riam compreender que os bra
sileiros — cuja profissão, como 
se sabe, é a esperança — preci
sam do oxigénio que vem do 
bom exemplo. E bom exemplo 
é algo que, sempre que tenta 
subir a rampa do Congresso, 
acaba abatido a pauladas. 

Já que tantos constituintes 
parecem decididos a legislar 
sobre tudo — da duração do 
mandato do presidente José 
Sarney ao alcance da morató
ria, dos critérios para a distri
buição de emissoras de tv às 
fronteiras da reforma agrária— 
, nada melhor que começar 
com exercícios de casa. No va
rejo, poderiam obrigar o sena
dor Humberto Lucena a devol
ver o apartamento que empres
tou à filha (sob o patrocínio 
involuntário dos contribuin
tes). No atacado, poderiam pro

mover o definitivo descarrila 
mento dos trens da alegria, a 
abolição dos jetons, á revoga
ção dos truques que os livram 
do imposto de renda e o fim da 
semana brasiliense, uma es
perta jornada de trabalho que 
jamais vai além de três dias. 

No varejo, portanto, a Cons
tituinte perde. E para isso, di-
ga-se de passagem, as declara
ções destemperadas de Giba 
Um fizeram tanto mal quanto 
as reações melindradas do 
deputado Ulysses Guimarães. 
Tudo porque Ulysses cometeu 
um engano de principiante: 
achar que a estima popular pe
la assembleia que preside pode 
ser garantida com uma boa de-
mão de respeito sagrado. 

A importância da Consti
tuinte — e da Constituição que 
sair dela — não depende disso. 
A prova é que nos Estados Uni
dos, onde a Constituição está 
se preparando para comemo
rar o 200° aniversário, os presi
dentes tomam posse, num ri
tual copiado em todo o mundo, 
jurando defender a constitui
ção com a mão sobre a Bíblia. 
Ou seja: livro sagrado, nesta 
cena política, é a Bíblia. A 
Constituição, por mais respei
tada que seja, continua um ma
nual de regras humanas à mer
cê da ação dos homens. 

No final da tarde de segun-
da-feira passada, a Constituin
te estava com a cara do velho 
Congresso: em contraste com a 
sala de sessões vazia e às escu
ras, todos os gabinetes abriga
vam sonolentos funcionários e, 
nas ante-salas, pequenas mul
tidões em busca de algum fa
vor. Na quarta-feira, quando os 
pais da pátria se agitavam em 
busca de punições para a 
afronta cometida no programa 
de Hebe Camargo, a Consti
tuinte continuava com a cara 
do velho Congresso, marcada 
pela ruga do esprit-de-corps. 

Tomara que as coisas me
lhorem antes que o Gallup faça 
uma nova pesquisa sobre a cre
dibilidade das instituições. 


