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Nova Carta e solução dos problemas sócio-econômicos 

O s trabalhos da Constituinte se 
iniciaram como esperávamos: 
em completa confusão e sob o 

signo de muitas divergências. São 
duas as razões para isto. Em primei
ro lugar a inexistência de normas 
para seu funcionamento e a natural 
diversidade de ideias. Em segundo 
lugar o desejo dos eleitos (particu
larmente dos novos) de mostrar 
serviço, imediatamente. Mas isto não 
deve assustar ou frustrar ninguém. É 
assim mesmo. Todo inicio de legisla
tura é assim, e essa, com poder 
constituinte, seria, inevitavelmente, 
assim. Vamos com calma pois, com o 
tempo, as coisas se ajeitam. 

O que mais ressalta neste inicio e, 
em parte, pelo menos, poderá per
passar o período todo, é a incapaci
dade das esquerdas. Infelizmente 
esta tem sido a sua sina, nos últimos 
tempos. Elas se inebriam com o 
próprio discurso e pensam que a 
ponta do seu nariz é o horizonte da 
sociedade. Para começar tentam 
constituir o bloco "progressita", que 
sabem minoritário. Com isto ajudam 
a aglutinar as demais forças, jogando 
o centro para os braços conservado
res, facilitando a construção de um 
bloco majoritário com forte tendên
cia conservadora. Os primeiros em
bates o demonstram: a ingénua e 
infeliz tentativa de impedir a instala
ção da Câmara, vitoriosa numa tarde 
e derrotada na manhã seguinte e a 
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frustrada intenção de impedir a 
participação dos senadores eleitos 
em 1982, cujo mandato senatorial 
prossegue até 1990. Estas questões já 
tinham sido debatidas e resolvidas 
quando da convocação da Constituin
te e estão expressas na emenda 
convocatória, sem qualquer possibi
lidade, agora, de mudança. Foi 
apenas jogo de cena para a plateia, e 
como tal, de vida curta e efeito 
positivo nenhum, quando não, como 
os fatos demonstram, utilizado para o 
isolamento da esquerda e construção 
do bloco majoritário oposto. 

Agora, a novidade é a tentativa de 
permitir à Constituinte baixar atos 
constitucionais durante os seus traba
lhos. Ainda que esta proposta possa 
não ser contrária ao espírito da 
Constituinte, com base jurídica, pois 
ela é politicamente inviável. A Cons
tituinte não irá, em termos de 
realidade, de pragmatismo, mudar 
agora parcialmente itens da Consti
tuição em vigor, nem revogar leis. 
Mais uma vez a esquerda ajuda a 
direita a capturar o centro, permitin-
do-se constituir uma minoria sujeita, 
a espernear, discursar, protestar e 
denunciar, com resultados concretos 
nulos. 

Mas não é só na Constituinte que as 
coisas têm se dado assim. Quando do 
aparecimento do Cruzado, em 28 de 
fevereiro de 1986, parte das esquer
das gritaram protestaram contra o 

•que seria um arrocho salarial, o 
interesse do capital, o gatilho de 20%. 
Não viram que, pelo contrário, era 
uma política de interesse das classes 
populares, dos trabalhadores. Era a 
continuidade do crescimento, o en-
frentamento da inflação, a geração 
de empregos e o aumento da massa e 
da média salarial. Os empresários 
ficaram quietos e, com o tempo, 
passaram a sabotar o plano. O 
governo, sem apoio organizado das 
centrais sindicais e pressionado pelo 
empresariado, acabou cedendo. Ali
ás, a tentativa de greve geral do dia 
12 de dezembro jogou nisto papel 
importante. Em São Paulo, na capi
tal, por exemplo, enquanto se gritava 
contra o governo central, o governo 
municipal aproveitava-se, passando 
as tarifas de transporte coletivo de 
Cz$ 1,50 para Cz$ 3,50, promovendo a 
maior e mais profunda ruptura do 
Plano Cruzado, ocasionando nesta 
cidade o maior aumento do custo de 
vida, em dezembro, em relação às 
demais capitais, sem qualquer rea-
ção organizada dos sindicatos e 
partidos políticos. Sem apoio de cá, 
pressionando por lá, o governo cedeu 
e o Plano Cruzado acabou. Agora 
voltamos a índices de inflação assus
tadores e mais uma vez os trabalha
dores, os seus salários, terão que 
correr atrás da inflação. Quem per
de, nesta corrida, é evidente. A 
média salarial real vai baixar e o 

perigo da recessão não é de se 
descartar. 

Mas a esquerda, os sindicatos, as 
forças ditas populares, estão embria
gados, já discutem nova "greve 
geral", e continuam a cultivar o 
narcisismo: "Diga, espelho meu, 
existe alguém mais autêntico do que 
eu?" 

Se queremos ser coerentes, conse-

ãuentes e responsáveis, temos que 
eixar claro e assumir que o governo 

que ai está é nosso, de nossa 
responsabilidade e a alternativa a ele 
—face à nossa realidade— não será à 
esquerda, mas a vitória da política 
conservadora, a recessão, a inflação, 
o desemprego. É preciso tentar 
consolidar os ganhos, antes de tentar 
avançar, para não perder o que se 
conseguiu. Taticamente é manter a 
esquerda com o centro democrático e 
construir uma maioria sólida que 
possa escrever uma Constituinte, que 
permita os avanços futuros e busque 
soluções aos problemas sociais e 
económicos dentro da perspectiva de 
combate à recessão, ao desemprego e 
à inflação, estas as mais terríveis e 
perversas armas de subtração da 
capacidade aquisitiva dos salários e 
do enriquecimento de poucos. 
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