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A predominân
cia de uma ten
dência "sociali-
zante e nacionalis
ta" nas discussões 
sobre a nova 

Constituição brasileira na Comissão 
Provisória de Estudos Constitucio
nais, presidida pelo jurista Afonso 
Arinos, é uma das principais consta
tações do representante da Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) na comissão, o padre jesuíta 
e sociólogo Fernando Bastos de 
Ávila, assessor do episcopado brasi
leiro para análises conjunturais. 

Em análise preparada para o 
Centro João 23, que os jesuítas 
dirigem no Rio de Janeiro, o padre 
Fernando vê duas alternativas nos 
debates da comissão, cada uma com 
duas tendências. A primeira alterna
tiva envolve uma tendência "que 
quer uma Constituição doutrinalmen
te neutra, deixando às forças da 
nação a tarefa de definir os rumos 
ideológicos do processo político"; e 
outra tendência, que "deseja impri
mir à própria Constituição uma 

'definição doutrinal e ideológica". Ele 
afirma que, nos debates e na votação 
dos artigos, "pode-se observar uma 
certa predominância da segunda 
tendência no sentido de uma tónica 
socializa nte e nacionalista". 

Para o sociólogo jesuíta, a segunda 
alternativa divide-se também em 
duas tendências: "a primeira insiste 
na necessidade de se fazer uma 
Constituição meramente normativa, 
deixando para leis complementares 
ou leis ordinárias a regulamentação 
da norma constitucional", enquanto a 
segunda, "com medo da lentidão do 
processo legislativo, prefere dar for
ça constitucional a dispositivos que 
considera corresponderem às expec
tativas da nação". 

Pastoral da Juventude 
"Juventude conquistando a terra 

prometida" é o tema do Dia Nacional 
da Juventude, que a CNBB (Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil) 
promoverá dia 5 de outubro próximo, 
através de sua Pastoral da Juventu
de. A Igreja quer mobilizar pelo 
menos um milhão de jovens em tod 
o país, para debater "uma nov; 
ordem constitucional" 


