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Coluna do Castello 
Dos sintomas de 

radicalização 
'''•'••ÊL importância da discussão interminável 

f* em torno, do regimento da Constituin
t e está mais no que ela indica como 
sintoma do que nas proposições que discu

t e . O sintoma é de radicalização de uma 
assembleia que, por um selvagem senso de 
autbpréseryaÇão, sequer admite a existên
cia de um pré-projeto e de uma grande 

, comissão para elaborar a nova carta. Isso 
. nunca se viu, observou o senador Fernan

do Henrique Cardoso, para quem tais 
atitudes revelam "temor ao autoritarismo 
e à manipulação de cúpulas exercida pelos 

' l íderes". Como se fosse possível elaborar 
um texto constitucional sem um mínimo de 

..; coordenação e de liderança. 
As questões colocadas no debate do 

regimento interno são, notadamente, a da 
suspensão do funcionamento da Câmara e 
do Senado, a afirmação da soberania da 
Constituinte, a iniciativa popular e o refe
rendo. A iniciativa popular é proposta 
simplesmente demagógica e pressupõe a 

: desconfiança dos próprios constituintes de 
que.não estão eni condições de exercer o 
mandato que receberam dos seus geral
mente mais de 30 mil eleitores. O referen
do não se decide por disposição regimen
tal, sendo ato de soberania da Constituinte 
a ser exercido oportunamente. 

1 , : Qfujiçiènanjento da Câmara e do 
* Senado igualmente não pode ser regula

mentado pelo regimento de uma assem
bleia queiem finalidade própria e específi
ca e que de qualquer modo não dispõe de 
poderes para reformar a Constituição em 
vigor nem de condicionar o funcionamento 
dos poderes da República. Quanto à sobe-

: rania da Constituinte, ela não parece 
ameaçada por quem quer que seja. Não há 
sintomas de que o Executivo deseja supri-
fhi-lã, pois teve o cuidado de sequer lhe 

; propor um anteprojeto, nem há qualquer 
'indício, por longínquo que seja, de uma j 
conspiração mihrar para induzi-la a votar j 

"textos elaborados pela secretaria do Con-
,, selha de Segurança Nacional. 

O problema da soberania está inverti
do e, na medida em que pretende afirmá-
la, agressivamente, é a Constituinte que 

>passa a ameaçar a soberania do Congresso 
<•->£ do Poder Executivo, regulados por uma 

,: Constituição em vigor e que somente dei-
- xará de existir no dia em que a Constituin-
'<. te cumprir seu dever e votar uma nova 

,. "carta magna. Como nada ameaça a sobera
nia da Constituinte, é natural que passem 
a temer a preocupação em afirmá-la, agra-

. .vando seu alcance, os que desempenhem 
funções no quadro institucional vigente. 

O principal problema da Constituinte 
não é o seu regimento, mas como o tem 
dito o governador Waldir Pires, votar o 
mais breve possível uma Constituição que 
restaure na plenitude possível o estado 
democrático do qual tanto se afastou o 
texto emj/igor, ditado por militares. A 
Juta em torno de disposições regimentais 
ítpreserita preocupação apenas, como dis
semos, pelo que ela indica como tendência 
à ílâiéalização de setores da assembleia, 
tantõlfcdinâla como à esquerda. Como se 
sabe, são*afrprecipitacões dos grupos radi
cais queiêm gerado as intervenções golpis
tas na-vida política contemporânea do 
país. 

Em 1955, o governo Café Filho patro
cinou manifestação de ministros militares 
contra a posse de Juscelino Kubitschek e 
João Goulart e esse desafio à vontade 
popular, manifestada nas urnas, geraria 
divisão das Forças Armadas com a inter
venção militar no processo político, ainda 
na forma amena da intervenção "salvado
ra" para restaurar as "normas constitucio
nais vigentes". Mas em 1964 o desafio do 
governo João Goulart de realizar reformas 
"na marra", isto é, independentemente da 
aprovação do Congresso, e sua articulação 
comas "forças populares" representadas 
pela revolta de marinheiros e a manifesta
ção insólita de sargentos no processo polí
tico, sob a proteção do presidente da 
República, foi o fato determinante que 
transformou uma conspiração larvar em 
golpe que dessa vez iria perdurar por vinte 
anos. 

Os grupos radicais costumam avaliar 
mal suas possibilidades de êxito e, como 
suas manifestações nem sempre ocorrem 
em contextos políticos semelhantes aos da 
Rússia de 1917 e inspiradas por génios 
políticos como o de Lenin, eles geralmente 
tendem mais a levar o golpe pela culatra 
do que praticá-lo em seu próprio benefí 
cio. Esse é um dos riscos do triunfalismo 
esquerdista dentro da Constituinte, cuja 
convocação foi precedida de intensa pro
gramação popular. A esquerda, por uma 
deformação natural, tende a identificar-se 
como o próprio povo, assim como Krus-
chev identificava o destino do mundo com 
o destino da União Soviética. Hoje Gorba-
chev já não pensa assim, mas os nossos 
arautos do socialismo populista continuam 
embriagados pelos slogans de campanha, 
segundo os quais "o povo unido jamais 
será vencido". 

Ora, em primeiro lugar, o povo dificil
mente está unido e, quando o está, tanto 
pode vencer como ser esmagado por pode
res reacionários mais eficazes. A essa 
realidade é que radicais românticos ou 
revolucionários inexperientes parecem 
não estar atentos na sua tentativa de 
empolgar a Constituinte e apressar sua 
chegada ao poder. 

Carlos Castello Branco 
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