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Soberania 
] da Constituinte 
i 

I A Assembleia Nacional Constituinte, 
instalada na última semana, não fará 

i nenhuma revolução. Ela é e a Constitui-
\ ção que aprovar será o resultado do 

sistema de forças existentes no país, no_ 
qual o predomínio capitalista e conserva
dor é claro. 

A hegemonia ideológica e política da 
burguesia é indiscutível no Brasil dos 
anos oitenta. As classes médias tecnobu-
rocráticas têm um peso específico mas 
limitado. Os trabalhadores alcançaram, 
um nível de organização sindical respei
tável e começam a se estruturar politi
camente, mas sua influência é restrita^ 
No seio da burguesia, como no da 
tecnoburocracia, podemos distinguir, as 
mais diversas frações. Há os internacio-l 
nalistas, que constituem a maioria, ç os 
nacionalistas, que encontram apoio na 
tecnoburocracia e nos trabalhadores. Há 
os conservadores e os progressistas no 
plano social. Há os rentistas e çs 

, capitalistas produtivos. Estes se dividem 
entre os setores e subsetores da econo
mia. Mas é inútil querer encontrar 
divisões radicais dentro da burguesia, que, 
sabe que seus interesses comuns são 
maiores do que suas divergências setori
ais. 

A Constituição a ser aprovada reflefirá-
essa conjugação de forças. Por isso não se" 
pode esperar dela grandes transforma
ções. A transição democrática no Brasil, 
foi uma transição conservadora. A bur? 
guesia foi capaz de perceber em tempo 
que o regime autoritário estava esgotado 
e aderir ao processo de redemocratização 
para afinal cooptá-lo. Assim confirmou 
sua hegemonia ideológica e política. Os 
deputados e senadores constituintes refle-
tem essa hegemonia. 
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De um ponto de vista formais* 
Assembleia Nacional Constituinte pode ou. 
deveria poder tudo. Mas na verdade pode * 
pouco, porque deve necessariamente re-
fletir a composição de forças existente na 
sociedade civil. Ás leis não são meros ato$ • 
de vontade, são a formalização dos usos e 
costumes da sociedade, de seus valores e 
crenças básicas. Quando uma lei> "é" 
aprovada sem respeitar as forças preséri- • 
tes na sociedade civil, ela carece'âe 
legitimidade e acaba não tendo vigência. ' 

Tudo isto não significa, entretanto, que* 
nada se possa esperar da Constituinte. 
Uma grande aspiração por maior justiça • 
permeia toda a sociedade civil brasileira,'' 
em conflito com seu próprio conservado
rismo. E a estabilidade a longo prazo do 
próprio sistema capitalista depende de 
reformas que coíbam o sistema de 
privilégios existente no país. A declara
ção de direitos individuais e sociais, que, 
provavelmente reproduzirá em boa parte 
a Declaração Universal dos Direfto$ 
Humanos, será sempre importante, em
bora a possibilidade de que tenham 
vigência seja sempre limitada. A hipocri
sia é uma das características das Jeis 
declaratórias de princípios. As bases da 
reforma tributária que devem constar da ' 
Constituição têm importância decisiva, O 
problema central do Brasil é a desigual-, 
dade brutal da distribuição de renda, e ã _ 
estratégia fundamental para minorar este ', 
problema é a via fiscal. Finalmente^ os > 
problemas institucionais, como o do-, 
parlamentarismo, do voto distrital, (lo t 
unicameralismo, são essenciais. Francis
co Weffort escreveu no último dia 5 nà . 
Folha um artigo admirável sobre o 

assunto, chamando a atenção da esquerda '. 
sobre a importância desse debate, que 
geralmente é subestimado por ela. ~A" 
democracia, embora cooptada pela bur
guesia, é a grande arma dos trabalhado: 
res, é o grande instrumento de transfor
mação social. E essa democracia poderá 
avançar ou recuar muito dependendo do 
regime institucional que a nova Constitui
ção estabelecer. > 

Luiz Bresser Pereira escreve sempre às terças-feiras nésto t 

coluna. ' ! 


