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/""< ONSTTTUIÇAO, sem passar pelo plebiscito, 
^ - ' é escamoteação. O cardeal-arcebispo de São 
Paulo não fez a frase, mas poderia perfilhar o 
conceito: é esse o seu modo de pensar. Dom 
Evaristo Ams anuncia a próxima campanha: a 
defesa com unhas e dentes da proposta de que a 
futura carta magna brasileira seja submetida a um 
referendo popular. 

Também não diz por que não se deu ponta de 
que, num plebiscito, o eleitor não decide por si. 
Haveria também uma campanha para mobilizar o 
eleitorado e fazer a cabeça dos cidadãos. Sobretu
do daquela maioria que não tem discernimento 
político, nem conhecimento da matéria constitu
cional. 

D. Evaristo é um dos remanescentes do demo-
cratismo semeado por Rousseau, e que hão deu 
certo até hoje. Propõe o plebiscito como se lhe 
tivessem feito a cabeça noutra direção, proporia 
uma constituinte direta: o próprio povo a votaria 
em praça pública. E, na impossibilidade de reunir 
num só local tanta gente, chegaria finalmente ao 
ponto de partida: pois é para isso que existe a 
representação política. E é para constituí-la demo
craticamente que se fazem eleições. 

Portanto, o cardeal-arcebispo de São Paulo, 
em vez de cometer a heresia no que respeita à 
representação política, andaria melhor se trocasse 
as generalidades pelas questões específicas e obje-
tívas. Que vai, afinal, defender a chamada igreja 
progressista, ou de esquerda, durante os trabalhos 
constituintes? Terá uma bancada? Quantos padres 
se elegeram para falar em nome da igreja? 

O plebiscito é "uma obrigação dos políticos". 
Por quê? O eleitor já credenciou o seu represen-
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tee pulei á manifestar (pelos meios democráti
cos) o seu apoio ou a sua divergência. Quando, na 
reunião dos Estados Gerais em 1789, os represen
tantes do Terceiro Estado se separaram e se 
constituíram na primeira assembleia constituinte 
da história, não tinham recebido do povo o manda
to para tanto. Nem havia a ideia de uma revolução 
na cabeça dos franceses. Os padres que participa
ram daquela assembleia não propuseram qualquer 
plebiscito. Mas estavam eleitos e falavam com a 
legitimidade do mandato conferido pelas urnas. 

A justificativa é pueril: o plebiscito, segundo 
D. Arns, é a forma de fazer o povo "participar é 
torná-lo co-responsável" pela própria Constitui
ção. Então o voto não tem peso político? A 
participação popular se faz através do voto. Ou 
será o cardeal-arcebispo de São Paulo favorável às 
formas ativas de participação, como quebra-
quebra? Mais uma vez os homens de frente do 
catolicismo progressista (haverá também um catoli
cismo regressista?) fecham o cortejo e se iludem 
pensando que estão na vanguarda. 

É preciso deixar com urgência de confundir 
democracia com corporativismo. A organização da 
sociedade através de categoria profissionais já deu 
o que tinha de dar, na idade média. Nos tempos 
modernos — Mussolini que o diga — o ideal 
corporativo serviu para implantar o fascismo como 
substituto da democracia representativa. Foi muito 
pior. Por sinal que o plebiscito corria solto na Itália 
de Mussolini e na Alemanha de Hitler, que antes 
de invadir terra alheia também costumava fazer 
consulta ao povo local. E mais perto, no espaço e 
no tempo, Pinochet também não tem medo de 
plebiscitos. 
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