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No rol das piadas macabras, 
uma das principais conta que dois 
cabeludos corriam a 120 quilôme
tros por hora, num carrão, quando 
aquele que dirigia /oi avisado pelo 
outro: olha ajpelhinha. Ele aponta
va para uma senhora de idade pro-
vecta atravessando a rua pouco 
adiante. Por três vezes o aviso foi 
repetido, aos gritos, mas o motorista 
não diminuiu. Segundos depois, 
mandava mais uma alma para o pa
raíso. Comentário do companheiro: 
puxa, pensei que você estava dis
traído e ia perder a velhinha... 

Coisa parecida está acontecen
do na Assembléia Nacional Consti
tuinte, ou, pelo menos, aconteceu 
nesta primeira semana de traba
lhos. Deforma igualmente macabra, 
um grupo de radicais comporta-se 
exatamente como os cabeludos da 
piada. Só que não pretendem atro
pelar velhinhas, mas o País. Dese
jam mandar para o espaço as insti
tuições e as ainda frágeis estruturas 
da Nova República. Dedicam-se, 
aparentemente, a criar o caos e a 
confusão, que, segundo mestre Hélio 
Cabral, nada têm que ver com a 
anarquia. Esta exprime apenas a 
ausência de governo, por força do 
prefixo a, em grego, em oposição a 
democracia, oligarquia, monarquia 
etc, todas elas formas específicas de 
governo. 

Os radicais parecem querer a 
assemblelocracia, sinônimo de con
fusão e de caos, onde 559 cidadãos 
exerceriam o Executivo, o Legislati
vo e o Judiciário a um só tempo. 
Acham que os constituintes podem 
desconstituir as demais instituições 
e poderes antes de terem, elaborado 
a nova Constituição. Falam em atos 
e resoluções constitucionais, em re
vogação e ediçõo de leis ordinárias, 
como se fosse possível, da noite para 
o dia, criar o vácuo e preenchê-lo 
com o nada. Mas tudo Isso é cortina 
de fumaça. 

Como essa interpretação absur
da não passa pela cabeça sequer de 
um relaxado estudante do primeiro 
ano de Direito, há que prospectar o 
que. na realidade, pretendem os ra
dicais. Há coisa por boiio da pri
meira camada de terra fofa e alegre 
dos recém-iniciados debates consti
tuintes. Coisa, alias, em condições 
de arrepiar os cabelos, já que e&ses 
extremados, fora algumas exceções, 
não são Idiotas. Sabem da insu&sts-
tênda de suas teses. E, se insistem 
nelas, é bom começar a procurar o 
porquê. 

A resposta está sendo buscada 
em diversos setores, do Palácio do 
Planalto a certos gabinetes militci-
rea. Da direção do PMDB, na parte 
não contaminada pelo radicaliamo, 
ás cúpulas do PfL, PTB e outros 
partidos. Salvo'engano, v&o todos 
concluindo que toda a operação vi
sa, acima de tudo, ao mandato do 
presidente José Samey. A teoria da 
poder absoluto d Assembléia Nacio
nal CoTistitulnte objetiva criar, da 
confusão e do caos, clima propicio 
para a fixação de eleições presiden
ciais diretas no fim deste ano. Seria 
o primeiro fato político seguinte á 
promulgação da nova Carta. Nem 

seis, nsn cinco, nem quatro anos pa
ra a primeira administração da No-
va República, mas três, e, mesmo as
sim, incompletos, pois se as eleições 
se realizassem em 15 de novembro, 
os radicais tentariam marcar para 
1" de janeiro a posse do eleito. ,\, 

Uma proposta de tal ressonân
cia, se viesse a frio, seria considera^ 
da inexeqüível e não alcançarick-: 
mais do que uns poucos votos, no-r^ 
plenário constituinte. Surgindo, po-.-u 
rém, no bojo da idéia de que a As-^ 
sembléia detém todo o poder, mas é ĵ 
incapaz de utilizá-lo, talvez sensibl-^^-
lizasse mais gente. Nada mais, nada *̂  
menos, desejam a esquerda do\\ 
PMDB, o PT. o PDT e pendurlca^'^ 
Ihos, entoando agudos cantos de se-j. 
rela junto aos novos parlamentares;-'^ 
esses meio perplexos e ainda iJudi--"* 
dos pelo encantamento eleitoral. "" 

Como já foi dito, trata-se de um". 
golpe de Estado. Afinal, por maiore?^" 
críticas que se lhe façam por conta 
da crise econômica, o governo eiis-^'^ 
te. Resultou de uma negociação ca-,, 
paz de ser criticada, mas que, hoje,'" 
não pode ser mais contestada. É um > 
/a£o. No mandato de Sarney reside o 
ponto central da discussão sobre a''' 
soberania plena da Constituinte.^ 
Para tomá-lo exaurido, é preciso co-,^ 
meçar a exaurir tudo o mais, da-^ 
CoRStiíaiçao c£txai à lei ordinária;"^ 
dos poderes instituídos ás instiíui->v< 
çCes permanentes. "^ 

A crise econômica, as hesilcLçõei? 
do governo e os embates sociais ser-" 
virão à manobra da qual felizmente^ 
emergiria, se obtivesse sucesso, uma'.t 
óbvia divisão, já que os radicais não,, 
estão tinidos para tudo. Cada suò-~ 
grupo possui, desde já, o seu messias^ 
para concorrer ao pleito preslden-1 
ciai. Leonel Brizola, Luís Ignácio da_^ 
Silva, quem mais? 

tu 
Assisíc-se a uma reaçSo dá' 

maioria. Até agora as sugestões peia^\ 
Constituinte exclusiva foram derro
tadas. Realizou-se a eleição para a-t 
Mesa da Câmara, como se havia rea- ,̂  
IÍ2ado para a Mesa do Senado. jRe- •; 
cwsou-se a apreciação da emenda-^ 
qv.e mesmo no regimento provisório -
Guíorizaua a Constituinte a refor-^^ 
nar emergencialmente a a í u a í / 
Constituição. Outros petardos virão,, l 
na próxima semana, todos envolven-\', 
do a discussão da soberania e da -
liberdade plena da Assembléia Na-t 
cional Constituinte. O problema, ou.-
a solução, para os que repelem o 
radicalismo, está em que ela, se é-<-
Cor,siítuinte, não desconstitul. Não\ 
foi convocada para isso, já que não".', 
houve ruptura da ordem jurídica • 
anterior. Será livre e soberana para ••, 
redigir a nova Constituição. En-'.. 
quanto não o fizer, estarão em vigor' 
as leis atuais, maiores e menores,--
ainda que muitas delas imperfeitas 
e espúrias. Só por isso mesmo surgiu . 
a Assembléia: julgou-se necessária 
uma revisão completa das institui-' 
ÇÕC3 políticas. AdnULir que durante. 
esse trabalho especijico os constl-
luir.ifis possam [azcr o que lhes der 
na telha representa, além de um des-" 
propCsito jurídico, uma porta aber-' ' 
ta pr.ra a aventura, da qual, nunca 6 "' 
demais: repetir, os radicais hoje noX 
palco não sairão vencedores. Ga
nharão os ouiroa, seus contrários, o -
que dã no mearno. 
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