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A definição sobre o direi
to de propriedade e seus li
mites e que marcará, na 
Assembleia Nacional Cons
tituinte, a divisão ideológi
ca. As outras questões es
tão sendo analisadas pelos 
seus aspectos políticos, o 
que permite a conservado
res, como o deputado Boni
fácio de Andrada (MG), 
unirem-se à extrema es
querda na defesa da sobe
rania da Constituinte. 

O senador Jarbas Passa
rinho (PA), presidente do 
PDS, revelou a amigos es
tar "chocado" com os pro
nunciamentos feitos na 
Constituinte "francamente 
hostis" às Forças Arma
das. Ele considerou ofensi
va e provocativa a afirma
ção de que generais revolu
cionários estavam a servi
ço das multinacionais e que 
as Forças Armadas eram 
uma policia contra o povo. 

ESQUERDAS 

O que será a direita na 
Constituinte é, até o mo
mento. Imprevisível. O se
nador Roberto Campos 
(PDS-MT). realmente um 
líder dlreitlsta, está multo 
satisfeito com o resultado 
da votação sobre o direito 
de os senadores participa
rem ou nâo da Constituinte. 
Para ele. dos 122 votos con
tra, apenas 80 eram de es
querda. 

Por esse calculo seria fá
cil dizer que, dos 559 consti
tuintes, a direita tem, no 
mínimo. 400. Os outros — 79 
— seriam os Indefinidos. O 
cálculo é arriscado. Contu
do, é fácil supor, como Bo
nifácio de Andrada, que a 
Constituinte é mais conser
vadora do que a legislatura 

Na verdade, o percentual 
das esquerdas é relativo,, 
pois crescerá na medida 
em que fracassar a politica 
económica e, com isto, au
mentar a crise atual, que 
pode se transformar rapi
damente em uma crise 
politica Institucional. 

CONTIDA 

Nesses primeiros dias da 
Constituinte, a direita ain
da não apareceu em plená
rio. O único dlreitlsta con
fesso que ocupou a tribuna 
foi o deputado Amaral Net-
to (RJ), lider do PDS, que o 
fez não em termos ideológi
cos. Os seus pronuncia
mentos foram de critica à 
politica económica e ao Go
verno, nflo em termos dou
trinários. 

O PDS, unido no seu pen-
s a m e n t o l i b e r a l -
conservador, não assumiu 
esta poslçâòT Está, inclusi
ve, dividido sobre a sobera
nia da Constituinte, susten
tada por Bonifácio de An
drada, e a prevalência da 
Constituição em vigor, que 
tem em Amaral e Konder 
Reis seus principais defen
sores no partido. Discutiu o 
PDS, também, a duração 
do mandato do presidente 
Sarney, mas não as Inva
sões de propriedades agrá
rias. 

A tese do deputado Boni
fácio de Andrada é de que 
se não houver primazia da 
Constituinte, a futura Cons
tituição acabará sendo con
testada pelas áreas popula
res antes mesmo de ser 
promulgada. Na sua opi
nião, as esquerdas terão de 
ser enfrentadas mais cedo 
ou mais tarde e. por Isto, o 

melhor é fazê-lo de Imedia
to. 

APAGADAS 
Algumas estreias da di

reita — uma definição peri
gosa, mas assim designa
dos os que não pertencem à 
esquerda — permanecem, 
até o momento, em atuação 
discretíssima. O ex-
Minlstro Delfim Netto. por 
exemplo, ainda não teve 
qualquer participação na 
Constituinte. Fez declara
ções irónicas, deu entrevis
tas, mas não teve sua pre
sença notada em plenário. 

Outro deputado multo vo
tado em São Paulo, Afif Do
mingues (PD, ficará, na
turalmente, no grupo de
fensor do direito de pro
priedade, mas prefere ser 
chamado de politico de cen
tro, ou melhor, de centro-
esquerda. O PL. por exem
plo, presidido pelo deputa
do Álvaro Vale, que nunca 
negou sua origem lacerdls-
ta, procura ser um partido 
progressista, oficialmente. 

A definição verdadeira 
ocorrerá em temas es
pecíficos, como o direito de 
propriedade. Os marxistas 
votarão contra e os 
liberais-conseryadores. lo
gicamente, a favor. Contu
do, como no Brasil para tu
do se dá um Jeitinho, o pro
vável é que seja aprovada 
a fórmula Afonso Arinos: o 
direito de propriedade é re
conhecido, salvo nos casos 
de interesse social. 

A virgula acabará sendo 
a opção da maioria silen
ciosa. A previsão mais 
acreditada hoje é de que 20 
por cento dos constituintes 
ficarão com a direita, ou
tros 20 por cento com a es
querda e o restante. 60 
cento, com a virgul 
cima do muro. 


