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A Assembléia Nacional 
Constituinte encontra-se 
num grave impasse. Te
mos um projeto aprovado 
pela Comissão de Siste-
matizaçâo e encaminha
do ao plenário. No entan
to, encerrada a primeira 
fase dos trabalhos, cor
respondente às Comis
sões Cons t i tuc iona is , 
manifestou-se séria dis
cordância em relação ao 
produto resultante e ao'., 
próprio regimento que 
presidiu esta etapá^dòs 
trabalhos. Com IssõTvive
mos uma das mais graves 
crises da história do País. 
O perfil das forças políti
cas é pouco definido e os 
partidos muitas vezes não 
têm contornos nítidos 
nem poslç-oes consisten
tes. Como pano de fundo, 
uma crise econômica das 
mais cruéis, com fatores , 
poderosos dentro e fora' 
do Brasil. Falta um norte, 
falta autoridade. Como si
nal dos tempos que vive
mos, os eleitores ^ie um 
município capixaba pre
feriram, em maioria, vo
tar nos mosquitos para o 
c a r g o de p r e f e i t o , 
repetlndo-se assim, o ad
mirável desempenho do 
"Cacareco", famoso rino
ceronte de São Paulo, nos 
anos 50, Como nSo se sabe 
quais serão as linhas 
mestras que reger-ao o 
Pais, pois a Constituinte 
está em compasso de es
pera, como os empresá
rios de dentro e de fora 
poderão investir? Sabe
rão os eleitores se, em 
1988, usarão seus títulos 
eleitorais para escolher 
um. novo Presidente da 
República? Sabemos até 
se a ação do processo In-
flacionário sobre os salá
rios nos permitirá pagar 
as contas nos próximos 30 
dias? 

A Constituinte não é, 
evidentemente, a maior 
responsável pelo estado 
de coisas em que nos en
contramos, embora mui
to esteja contribuindo pa
ra isto. A situação é, no 
m.inimo, desagradável, 
mas que lições podemos 
extrair da crise? A gran
de mensagem è a necessi
dade de coerência no res
peito aos princípios de
mocráticos. A maior difi
culdade que está colocan
do em jogo o projeto apro
vado pela Comissão de 
Slstematlzaçáo é, confor
me Já dissemos antes, o 
fato de ser mais represen
tativo de uma minoria 
que da maioria da Assem
bléia. O processo escolhi
do para elaborar a Carta 
privilegiou antes de mais 
nada as Comissões consti
tucionais e outorgou 
grande poder à Slstematl
zaçáo. Apesar de grandes 
vantagens, faltou um 
compromisso da maioria 
dos constituintes com o 
projeto de Constituição, 
enquanto os membros da 
Sistema tlzação busca
ram imprimir a sua mar
ca, esquecendo-se de te
cer o consenso. Resulta
do: sua obra é politica
mente pouco viável. Se 
houvesse maior cuidado 
n a a p l i c a ç ã o d o s 
princípios democráticos, 
teria sido valorizada a 
maioria e não a minoria. 
Uma vez eleitos os consti
tuintes, passadas as opor
t un idades l ega i s de 
contestar-lhes os manda
tos, cumpre considerá-los 
como representantes do 
povo e dos estados, quer 

gostemos deles ou n3o. A^** 
democracia pressupõe of££ 
respeito à metade mais^ 
um dos constituintes, que.f 
pelas regras do processo! 
político, representam os! 
eleitores brasileiros. Há, 
então, duas alternativas: 
ou se considera que todos 
os seus mandatos são 
ilegítimos ou se aceita o 
regime democrático co
mo o melhor caminho pa
ra os hortzontes_do^País. 
num caso e no outro é In
dispensável optar clara e 
publicamente.. _ *. 
• Sem dúvida, em qu^i: 
quer país existem grupos 
políticos que são vistos 
e/ou se vêem como mais" 
ou menos avançados. É 
bom que Isso ocorra, van-
guardista e pretendendo 
ser dono do melhor mapa 
da história, imponha seus 
pontos de vista, passando^ 
por cima da maioria. 
Aliás, em muitos momen
tos da vida das nações 
tais grupos "vanguardis-
tas" acabam sendo varri
dos pelos ventos, pois não 
tfim raízes firmes com a 
realidade da qual pensam 
participar. Seus projetos 
se mostram Inadequados, 
sem apoio autêntico, e 
acabam no arquivo morto 
da vida política. 

Certamente este caso 
radical não é o da Comis
são de Slstematlzaçáo. 
Entretanto, devemos ti
rar o ensinamento de que 
não se pode decidir en pe-
tlt comitê sem atentar 
profundamente para o 
que os outros pensam. As 
maiorias podem ser silen
ciosas fora de uma As
sembléia Constituinte ou 
podem até calor-se por al
gum tempo, mas não se 
calarão durante todo o 
tempo. E então será ina
diável ouvir a sua voz, 
dar-lhe a palavra e aco
lha. *,uas opiniões. 

O projeto emanado da 
Sistematizaç-ao traz em 
seu bojo estas dificulda
des. Não é, todavia, um 
projeto ruim, irrecuperá
vel, como dizem alguns. 
Cumpre aprovei tá - lo , 
escoimando-o dos pomos 
de discórdia. Dentre eles, 
cabe mencionar algumas 
falsas conquistas sociais. 
Por exemplo, o emprego 
estável pode ser bom pa
ra alguns, mas servirá 
certamente para provo
car demissões e impedir 
admissões, elevando se
riamente o número de in
frações à lei trabalhista. 
Como controlar efetiva
mente as que já temos e 
as que virão, talvez num 
verdadeiro processo de 
desobediência civil? Até 
lideres sindicalistas já se 
têm manifestado nesta li
nha. As vantagens e as 
desvantagens da estabili
dade precisam, ser me
lhor discutidas com toda 
a sociedade. Esquece-se 
que ou o Pais é considera
do capitalista ou socialis
ta. Brasil capitalista tra-
vestido de socialista ou o 
Inverso não funciona. E 
preferível ter de vez uma 
economia cap i ta l i s ta , 
com a indispensável pro
teção aos direitos dos tra
balhadores, conforme 
ocorre nos países avança
dos, ou ter um país socia
lista, se a maioria aceita 
esta solução..Ficar em ei-

• ma do muro definitiva
mente é pior que ficar à 
sua esquerda ou à sua di
reita. 
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