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Raras vezes um país em 
desenvolvimento conseguiu 
viver situação tão confusa 
quanto o Brasil de nossos 
dias. Depois de uma letargia 
politica e social de muitos 
anos, assentada sobre uma 
relativa estabilidade econó
mica, a Nação encontra-se 
agora em plena fermenta
ção no ires grandes cam
pos que formam a sociedade 
moderna: o económico, o 
político e o social. 

As causas mais antigas ou 
mais recentes dessa instabi
lidade são suficientemente 
conhecidas de todos. O que 
nos parece estar faltando é 
um posicionamento mais 
nítido da entidade Assem
bleia Nacional Constituin
te/Congresso Nacional dian
te da presente situação na
cional. 

E curiosa a posição a que 
foi levada pelos fatos políti
cos a Assembleia Consti
tuinte. Em tese, como sabe
mos, uma Constituinte 
destina-se apenas a fazer 
uma Constituição. E mais 
nada. No período em que ela 
trabalha para a nova Carta, 
cria-se um mecanismo insti
tucional qualquer que per
mita ao País continuar a 
prática de atos normais de 
gestão do Estado moderno. 

Em 1946, data de nossa úl
tima Constituinte, aprovou-
se um ato que dava ao presi
dente da República o poder 
de baixar decretos-leis in
dispensáveis à vida do Bra
sil. Enquanto isso, a Assem
bleia dedicava-se de corpo e 
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alma à tarefa de preparar a 
nova Constituição. 

Mas o Brasil de 1987 con
segue viver um momento 
inédito sob todos os aspec
tos. Em primeiro lugar, está 
em vigor uma Constituição 
que prevê, curiosamente, a 
existência simultânea de 
uma Constituinte com um 
Congresso Nacional ordiná
rio. Se a Assembleia se reu
nisse hoje e — por hipótese 
apenas para raciocínio — 
decidisse a sua autodissolu-
ção, o Brasil continuaria vi
vendo normalmente sob o 
estado de direito, pois a Car
ta de 1967, com seu séquito 
de emendas, continua em 
pleno vigor. 

Assim, a Constituinte é, ao 
mesmo tempo, "livre e so
berana", como diz a emen
da constitucional que a con
vocou mas, na prática, não é 
uma coisa e nem outra, pois 
os seus membros constituin
tes são também os deputa
dos e senadores do Congres
so normal. 

Ê infinita a discussão pa
ra saber até onde a Assem
bleia é "livre e soberana" e 
onde começa a atuar o Con
gresso Nacional que, por 
maioria de dois terços, é 
também livre e soberano, 
pois pode reformar inteira
mente a atual Constituição, 
do primeiro ao último arti
go. 

Isto seria matéria apenas 

para divagação ínrelectual 
de fim de semana, em meio 
a uma boa e gelada cerveja, 
se não houvesse uma enor
me crise económica e social 
a exigir dos membros da 
Constituinte/Congresso res
postas e providências ime
diatas e de profundidade. 

A situação agora é oposta 
à de 1946. Os constituintes de 
hoje são pressionados a ca
da dia para resolverem as
suntos concretos e urgentes: 
dívida externa, inflação, 
politica salarial e todos os 
outros temas que compõem 
o repertório da crise brasi
leira. O que eles menos po
dem fazer, de imediato, è a 
nova Constituição, embora 
todos os congressistas este
jam interessados e empe
nhados na sua elaboração. 

A partir de março, com o 
funcionamento normal do 
Congresso, ê que a situação 
vai se complicar. Tudo indi
ca que os 559 constituintes 
vão ter de ampliar seu dia 
de 24 para 48 horas e aumen
tar a dose diária de vitami
nas e de sais minerais <e de 
alguns calmantes) se a in
tenção for mesmo a de fun
cionar, simultaneamente, 
como Constituinte e Con
gresso Nacional. 

O presidente da Repúbli
ca, sob a pressão avassala
dora de interesses sociais e 
económicos de toda ordem. 

terá de enviar ao Congresso 
diversos projetos de lei ur
gentes e polémicos para dis
cussão e aprovação mais rá
pida possível. Esse mesmo 
corpo legislativo de deputa
dos e senadores estará, si
multaneamente, se desdo
brando para discutir e apro
var a nova Constituição. 

E fora de dúvida que pre
cisam ser esgotadas as re
servas de lucidez e bom sen
so de todas as lideranças 
partidárias — e mais o go
verno — para que o tempo, 
esse precioso fator das deci
sões politicas, seja conve
nientemente aproveitado, 
sob pena de haver um agra
vamento da crise que se pre
tende enfrentar e diminuir. 

As grandes nações só 
avançam em horas difíceis, 
de comoções internas e 
guerras externas. O Brasil 
tem sido poupado de gran
des conflitos e, talvez por is
to, nâo tenha o hábito de se 
unir, em momentos graves 
como este, para ganhar 
tempo e queimar etapas na 
solução de problemas que 
alcançaram dimensões as
sustadoras. Mas qualquer 
que seja essa solução, ela há 
de passar pelo debate amplo 
e democrático do Poder Le
gislativo. 

A questão ê justamente 
saber como a entidade mis
ta Constituinte/Congresso 
vai poder atuar de maneira 
a iniciar uma nova etapa da 
vida brasileira, em que o 
Executivo já nâo seja mais o 
senhor todo poderoso das de
cisões nacionais. 
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