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Quo O ESTADO DE S~ PAULO-

A Constituinte entra 
numa fase decisória 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Para una, risco. Para outros, solu
ção. Na verdade, pode não ser uma 
coisa nem outra, mas, apenas, a conse
quência lógica de um processo social 
incompleto e ainda com milhares de 
quilómetros a percorrer até ganhar 
perfis e contornos definidos. Falase 
da nova Constituição, agora que os tra
balhos da Assembleia Nacional Consti
tuinte entram em sua fase substantiva 
e decisória. A partir desta semana os 
relatores das subcomissões estarão re
digindo os pareceres a respeito de ca
da um dos títulos, capítulos e temas sob 
sua alçada. Ouviram representantes 
da sociedade civil, compararam textos 
antigos e sugestões modernas, consul
taram doutrinas, ideologias, interesses 
e costumes e, aporá, devem passar tudo 
para o papel. É claro que faltam múlti
plas etapas? como as votações da maté
ria nas subcomissões, depois nas co
missões, mais tarde sua ordenação na 
Comissão de Sistematização e, por fim, 
a decisão do plenário constituinte, em 
apreciação dupla. 

Ao que parece, nao sairão princí
pios uniformes e expressivos de uma só 
tendência ou corrente. Na maioria das 
questões polémicas, haverá aquela du
plicidade tão característica de nossas 
tradições. "Vamos por ali, no entanto, 
também poderemos ir por aqui, se for 
preciso. Somos por tal rumo, porém, 
estamos em condições de seguir pelo 
outro." 

Traduzindo com alguns exemplos: 
a nova Constituição consagrará a eco
nomia de mercado, a privatização, a 
livre empresa e o sistema capitalista, 
mas, em contrapartida, ampliará o pa
pel do Estado na economia, permitirá 
sua intervenção variada e não recuará, 
um milímetro no caminho da estatiza
ção. Outro: o sistema de governo será 
presidencialista, tornando-se impossí
vel abrir mão de nossas experiências 
republicanas e até da compulsão popu
lar de dispor de uma pessoa determi
nada, identificável como responsável 

tpelo sucesso ou o malogro da vida ad-
Imtnistratíva e institucional. Mas tam-
jjbém será parlamentarista na medida 
" em que se torna necessária a presença 

de um primeíro-ministro para aerir as 
questões de governo, representando a 
maioria partidária e sob a égide do 
Congresso, na tomada de decisões. 
Mais um: haverá garantia plena para 
o direito de propriedade, num parágra
fo, ainda que no seguinte a proprieda
de se veja subordinada a múltiplos 
condicionamentos. O que dizer dos ca
pítulos dedicados à educação, à saúde, 
à segurança do Estado e até aos direi
tos humanos? Precisamente a mesma 
coisa. O que for dado num artigo será 
tirado no outro, o que estiver afirmado 
neste, será ressalvado; naquele, ainda 
que % mdneíta êtbillna è disfarçada. 
Os preceitos rido 'se anularão, é çlarb, 
mas haverá, neles, receita para gostos 
variados. Aplicá-los para lá ou para 
cá será uma decisão política daqueles 
a quem couber a direçáo do Pais. 

Não tem sido diferente, desde a 
primeira Constituição brasileira, 
em 1824. $ó qtíe agora, corri o acirra
mento dos ânimos e das posições, o 
fenómeno aumentará. Um presiden
te da República (se puder aobrepor-
se ao semlparlamentarlsmo) dispo
rá de condições para realizar uma 
administração socialista, se for so
cialista, mas encontrará também to

dos os meios de efetuafum-progra
ma liberal, se for UberttlTSeforúlh 
caudilho. Igualmentese-mtisfãrà.^. 

Esse vaticínio, um texto consti
tucional profuso e difusqpque aten
da a todas as reivindicações, msftino 
as conflitantes, vem sendo fôttóVcom 
intensidade nos últimos dias',, nà 
própria Assembleia NacWrtâl Cons
tituinte. A nova Constituição expri
miria o caráter multifacetãtio dá re
presentação encarregada-d« redigi-
la, por sua vez reflexo da.heteroge-
neidade do próprio meio&oçial ain
da em formação. E talvez ££prima a 
melhor solução para o> a $ $ fguãàro, 
já que uma Carta ideologicamente 
definida num sentido úrtictyjerrnit-
neceria Inaplicável, ©m>*e fosse 
aplicada ao pê da letr&fàtermina-
ria a crise das crises. Nos seus capí
tulos e títulos prevê-se a>abertura de 
janelas ou válvulas de^pjg&sjlo des
tinadas a contrabalançar todo o ti
po de conceitos. Será, pòtUíò, proli
xa. Detalhista e cheia de filigranas. 
Mas papel-carbono daWbledadé, 
um produto dela, jamais um^conjún-
to de normas destinadas-a. limitá-la 
ou conduzi-la segundo^aaT&metros 
estreitos. , « , a , . >> 

Mais do que o resultado fig-um pac
to, ainda inviável, a nova Constttulçãp 
conterá roteiros capazes-de*viabilizar 
pactos futuros, podendo sjérgtoia a sua 
principal característica.-^rusírá.ntjã, 
para uns, mas providentfàT/jJará oit-
tros. Não irá obstar o caminho dó de
senvolvimento político, ecrfnámJco-'e 
social do Pais, qualquer que^penham 
ser. Carece, assim, de fundamento vp 
raciocínio de resumlr-se ajífttja Caria 
na panaceia nacional, na bússola dob
rada que, uma vez em futfçfôhiiméntp, 
conduzirá o Brasil ao paraíso. Naâ'a 
disso. O fenómeno éopostòSà&fá o Bra
sil, com o passar do tempoj npie-adotará 
determinados princípio&jla iioiía 
Constituição e condenará p^/jps ao de
suso, revogando in/ormalmente essese 
confirmando aqueles. „„ í t ^ : - : 

Enganam-se, assim, quantos este
jam á espera de que da cãrtbià consti
tuinte surja o coelho dos.setí^sonftos. 
Vai sair de tudo, alias, dè^arúngúejós 
a garrafas, de rosas'a lenços^ seda: 

Um risco ou uma soluçÔOjdada>pe- i 
la natureza das coisas? Poá&ser que as ! 
duas opções se apliquem.^SerQ um.ris- [ 
co se determinados setòres agora sé- i 
quiosos de impor suas dirffijges exclu
sivas comecem a contestara nova j 
Constituição no dia imeditffb^o ãdsfya \ 
promulgação. O maniqueismo ainda se ' 
constitui em praga unlversaX^Masserá \ 
uma solução caso venha-arservir^para i 
a sociedade ganhar o tempo necessário \ 
ao seu aprimoramento e á"def}$lçaQ de \ 
suas prõprias linhas e necessidades. ! 

Em suma: esperar ̂ u^a ffova ' 
Consíitutçáo condicione, dirija e deter
mine o/uturo do País, além ãêespkran-
ça pueril, será multo perigoso: O costu
me préçedè,a lei, trafa-se de.reofá"ih- [ 
''d\scutíyeí dó pifeipre,se nossoscosiu- J 
mes' ainda se mcontram^emjass/de i 
desenvolvimento, preferível será que a \ 
lei maior contemple a íodos^Testançjoj 
rezar para que os atuais e fuiurosao- \ 
vernantes maiores compreendam bem i 
o sentido da tolerância, da/composição ! 
e do tempo de que aindaTpíecisamos 
deépsnder.tSBqmrda ti direita radicais, 
é evidente, serão os primeiros, a insur-
gir-se, até pelo medo de suçujnbirjfora 
do maniqueísmo: Mas qúem-sabe não 
venha a se constituir, esse.Jwjn produ
to secundário e valioso dasahvidades 
constituintes? O de condenar o secta
rismo á morte?... ' j , , t m 


