
ANC88 
Pasta 05 a 08 
fev/87 
015 

/v 

.mo 
4 • , o PAIS Qulnte-felra, 5/ 2/ 87 O OLOBO 

Lideranças e voto de liderança-\ 
T~̂ ESDE AS vésperas da ins

talação, observa-se, na 
Constituinte, um movimento de 
rebeldia contra os lideranças 
partidárias, especialmente nos 
partidos com maior número de 
representantes eleitos. De repen
te, a liderança partidária parece 
um jugo a sacudir; e concentra
ção, ou talvez usurpação, do 
poder que pertence à representa
ção popular como um todo. 

PALOU-SE em "rebelião dos 
anjos", interpretando o fato 

como manifestação de ingenui
dade, somada ò sofreguidão de 
marcar presença no grande fó
rum nacional que é a Constituin
te, numa interpretação que não 
é muito justa, tanto quanto não 
é bastante apropriada a imagem 
escolhida. 

pSTAMOS diante de um fe
nômeno que se manifesta 

com regularidade, em todo e 
qualquer processo de renova
ção. As lideranças partidárias 
brotam espontaneamente do 
campo de forças que é o espec
tro político-partidário de qual
quer país. Mas, alterado, em 
maior ou menor escala, esse 
campo de forças pelo processo 
eleitoral, passam elas forçosa
mente por um teste. E é a esse 
teste que estamos assistindo: os 
recém-eleitos querem acatamen
to pelo que são e pelo que re
presentam eleitoralmente; que
rem, com toda a força da 
expressão, reconhecimento. 

^ S LIDERANÇAS só se afir
mam ou se fortalecem 

quando aceitas, instaladas na 
reciprocidade; quando partem 
para a conquista da confiança, 
através de um trabalho diuturno 
de familiarizoção com os lide
rados. 

]y[AS AMBOS, os recém-elei
tos e os brindados com um 

passado respeitável de atuação 
parlamentar, hão-de concordar 
num ponto: numa Constituinte, 
muito mais que num Congresso 
ordinário, as lideranças partidá
rias são vitais. 

^ IMPORTÂNCIA dos líde
res é simétrica ò importân

cia dos partidos. Os partidos 
são propostas de exercício do 
poder, que conseguem sensibili
zar tendências e posições que 
de outra forma permaneceriam 
desgarradas e sob risco de aber
ração; são propostas, portanto, 
concretas e viáveis, que produ
zem, por isso mesmo, uma ho
mogeneização das tendências. 
Essa homogeneização é encar
nada pelos líderes, verdadeiros 
denominadores comuns internos 
a cada partido, dos mais conser
vadores aos mais revolucioná
rios. 

r~\RA, NO acordo nacional que 
a Constituição há de espe

lhar o que a Constituinte tem 
que trabalhar, é indispensável 
que figurem e atuem todas as 
reais forças políticas do País. 
E elas só atuarão mediante a 
existência ou formação de gru
pos partidários e atraídas pelo 
apelo dos líderes, um apelo fei

to de lucidez e coerência, de 
sorte o erigi-los, de pessoas que 
são, em exemplos e padrdes. É 
da essência do processo político 
que maioria nacional e mino
rias, que esquerda, centro e di
reita tenham seus corifeus, seus 
profetas e até seus mitos. E se 
cabe à Constituição fixar as re
gras do processo político, será 
sobre a realidade de lideranças, 
antigas, recentes ou apenas 
emergentes, que ela terá sua du
ração garantida. 

^PENAS uma ressalva a es
se papel ímpar das lideran

ças políticas na Constituinte — 
e uma ressalva que é, por outro 
lado, uma ênfase. Quando se 
trata de recriar o Estado bra
sileiro, de lhe recompor os vín
culos desfeitos com a Nação, de 
inventar, para o bem de toda a 
sociedade, novos condutos des
ta com a representação, é preci
so muito mais argúcia, atenção 
e realimentação das propostas. 
É preciso que a Constituinte se 
afirme como um parlamento 
modelo no que se refere ò in
tensidade no intercâmbio. 

£ ) A f SER inadmissível numa 
Constituinte, embora muitas 

vezes aceitável como expedien
te de um Congresso ordinário, o 
voto do liderança. Ele é uma de
legação que não cabe na hora 
de afirmação máxima da sobe
rania popular. Elo serio uma 
alienação dessa soberania, e le
varia para a Constituinte o ger
me de quadros partidários buro-
cratizados e de uma política 
oligárquica. 


