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Está na moda falar mal 
da Assembléia Nacional 
Constituinte. > Empresá
rios, políticos em seus es
tados e auxiltares do Pre
sidente da República têm 
usado e até abusado da 
faculdade da critica con
tra a atuação da Assem
bléia, classificada, recen
temente, de "gran de pa
tifaria" pelo jurista Mi
guel Reale. A Constituin
te, Imaginada para solu
cionar os problemas na
cionais, passou a ser a 
causa originaria deles. 

Os brasileiros sofrem 
de uma persistente falta 
de memória, que lhes per
mite discutir acusações e 
ataques a uma solução 
criada pela maioria da 
sociedade brasileira. A 
Constituinte, chamada 
até de poder derivado, es
tá na origem da formidá
vel mobilização popular 
ocorrida em 1984 em fa
vor da eleição direta para 
Presidência da Repúbli
ca. Quem se der ao traba
lho de ler o documento 
produzido pelos integran
tes da Aliança Democrá
tica, entre eles o ent-ao 
senador José Sarney, vai 
«descobrir que lá está 
escrito, como compro
missos da mudança o se
guinte: Redução do man
dato do Presidente da Re
pública de seis para qua
tro anos, eleição direta do 
presidente e convocação 
da Assembléia Nacional 
Constituinte. 

Este documento é de 
1984, anterior, portanto, a 
existência do Governo 
Sarney. Mas o Presidente 
da República disse em 
agosto de 1985 que o pro
blema do sistema de go
verno e a extensão de seu 
mandato estariam liga
dos exclusivamente à de
liberação da Assembléia 
Nacional Constituinte. A 
Constituinte de hoje é, 
portanto, o resultado de 
uma forca política e da 

ação popular que 
tem origem na persisten
te luta contra o autorita
rismo. Não faz sentido di
zer que o poder consti
tuinte é derivado, nem 
tem lógica utilizar adjeti
vos pesados contra a As
sembléia porque ela tra
balha em sentido contrá
rio à aspiração de alguns 
grupos. 

O cerco que vai se ar
mando em torno dos tra
balhos de elaboração 
cons t i t uc iona l tem 
Indícios poderosos. Em
presários apontam Irre
gularidades no processo 
constituinte. Indignados 
ainda com a aprovação 
da emendo tornando Im
possível a "demissão 
(motivada". Outros seg
mentos, atingidos seja pe
la criação de um Conse
lho de Justiça ou pela Im
plantação do parlamenta
rismo, decidem agredir a 
Assembléia. A luta em 
que se somaram frustra
ções, inquietações e in
dignações, resultou na 
reabertura dos prazos pa
ra novas emendas em ple
nário e todo o processo, 
acusado de multo lento, 
vai se tornar ainda mais 
demorado. 

O governo federal tem 
Jogado uma partida de 
põquer político multo cu
riosa. O presidente José 
Sarney, de público, diz 
que o parlamentarismo é 
uma aventura perigosa. 
Seu Consultor Jurídico In
veste com vigor contra o 
texto já aprovado e, afi
nal, o Brasil assina 'Um 
acordo com os credores 
Internacionais — para 
suspender a moratória e 
ir ao FMI — sem receber 
qualquer compensação 
por seu ato. O acordo fi
nanceiro, fechado na últi
ma quinta-feira, em Nova 
Iorque, coloca o Brasil na 
posição de pagar os juros 
vencidos, mas não obriga 
os bancos a fornecer di
nheiro novo a este Pais. 

A Assembléia Nacional 
Constituinte é, em si, a 
Imagem e o símbolo da 
transição. Desde 1985, o 
Brasil está mudando ape

sar da dificuldade das 
pessoas ou grupos em en
tender Isto. O pacto so
cial, tantas vezes solicita
do pelo Governo Federal, 
é a Constituinte. A As
sembléia está na posição 
de, atendendo aos objeti
vos de senadores e depu
tados regularmente elei
tos, administrar os confli
tos e permitir que os anta
gônicos convivam no 
mesmo espaço político. 

As tentativas de abor
tar o processo constituin
te carregam dentro de si 
a Insinuação do golpe e o 
objetivo de suspender, 
também, a transição. A 
situação brasileira de ho
je esta se aproximando de 
um confronto, que em 
condições normais seria 
dispensável. Caso a Cons
tituinte seja cerceada por 
ação jurídica ou adminis
trativa, a Assembléia vai 
entrar em convulsão e na 
rota do Imprevisível. De 
novo os brasileiros pare
cem constituir um povo 
cuja característica è a 
desmemórla. Porque é 
sempre muito mais facü 
retirar o Pais do caminho 
c o n s t i t u c i o n a l que 
recolocá-lo no leito origi
nal. Entre 64 e 84 trans
correram vinte anos. 

Uma eventual aventura 
golpista, agora, colocaria 
o Pais na difícil situação 
de viver, novamente, as 
cenas do passado com o 
agravante de não ter, nes
te momento, lideranças 
experimentadas na vida 
democrática capazes, ao 
menos, de organizar a re
sistência. Este caminho é 
o do confronto de soma 
zero. Ao final do round, 
todos os envolvidos no 
conflito saem perdendo. 
Este é o risco maior: 
agredir a vontade de mu
dança, expresso na últi
ma eleição, será provo
car um conflito de gran
des proporções destinado 
a comprovar o que o Pais 
Já conhece: a Constituinte 
pode não ser a melhor do 
mundo, mas e a solução 
menos pior para a situa
ção brasileira atual. 
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