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I - APRESENTAÇÃO

O ano de 1986 tem sido definidor
transição

democrática

brasileira

dos contornos

em seu momento

da

denominaqo

Nova

República.

~ neste
estadua~s,

ano que teremos

e mais

que comporao

importante

o Congresso

se joga nãrr ~ apenas

as eleiç6es.para

ainda,a

escqlha

Constituinte.

o futuro

os

dos

parlamentares

Ou seja, ne~te

das p~liticas

governos

regionais,

ano o
mas

que
sim o
o

própriodesdobramento

nacional

-do processo

de construção

da demo-

cracia.

~ n~~te
sentar

novas

no de Metas,

ano tamb~tn que a luta politica

~acetas,

com ~ intiodução

a 'luta pela Reforma

(União 'Democrática
mais conservadoras
(Central Única

Ruralista)
d~ setor

tituintes,

como também

dencial." ~ um momento
para todas, as forças
éonteúdo

cracia.

próprio

rural,

s~riosa

do Pla-

geral

as f~aç6es

no campo

dominantes
da

CUT

nos debates

desdobramento,da
democrática

suces~ão

Conspresi-

está colocada

para preencher

da sociedade

UDR

que está preparando

travados

em pugna

da

popular.

aquele

·em que a questão
politicas

o surgimento

e o fortalecimento

serem

no futuro

o anseio

do Platio'Cruzado,

Agrária,

O ano de 1986 ~, portanto,
mais

a apre-

congregando

dos Trabalh~dore~)

os enfrentamentos

passou

brasileira

com

um

por demo
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o
idas e vindas
processo

desenvolvimento

desta

em que a transição

em que as iniciativas

nas mãos de setores
ou de setores
PMDB.O

mais

políticas

"renovadores"

da transição,

beral-conservadora

com setores

se dá num ritmo

se deu num longo
sempre

e

do antigo

o que levou a presidªncla

' complicado

regime

da oposição,

portanto,

de

estiveram

do ~ntigo

liberais-conservadores

resultado

leitoral,

conjuntura

QU

militar,

expressa

no

foi o da composição
regime,

li

via Colégioe-

da RepGblica

a chapa

Tancre-

do-Sarney.

Hoje vivenciamos
transição

democrática.

mais

E e neste

'cação da Constituin~e,

uma etapa
momento

e a possib~lidade

lítico para um~ via ins~{tucional'que
paços

de vida nacional

te sentido

que se entende

t6es. cruciais
dadania,

com uma ampla

e que dizem

aos direitos

coletivos,

que se destaca
de d~slocar

poderá

checar

participação

o enfrentamento
respeito

deste processo

político

~ organização

de

a Convo-

o debate
todos

os es-

social.

É nes-

sobre ques

do Estado,

~ propriedade,

PQ

enfim

a toda

~ ci
so-

ciedade.

Este pequeno
de algumas
transição

quest6es

acerca

tem, por objetivo

da democracia

que se con f i qu ra como um pacto

tre aselit~s.
flexão,

trabalho

Além

d~sso,

sobre o papel

suas mais diversas
suas dificuldades

busca

também

desempenhado

formas

pelas

de organização

pa ra constituir-se

e alternativa,·tanto

aos setores

mais

dentro

o levantamento

do processo

ou, uma Conciliação
refletir,

ou propor

forças'populares
e participação

em força política
reacionários,

-

de
ena re
com

-,

e

dirigente

como os seto
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res liberais-conservadores

exercendo

um discurso

modernizado

~o

Poder.

o que se pretende,
pode avançar

na construção

ra todo o espaço

sociai,

setores populares.
mento

portanto,

de uma Nova-bemocrar.ia,
sob a direção

E a convocação

de aguçamento

tal onde se disputará

e refletir

política

da Constituinte

da luta política,
institucionalmente

abrindo

sobre

como

se

ampliada

?a-

e ideológica

das

se dá num mo -

um espaço

fundame~

a hegernonia do processo

democrático.

•
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11

AGONIA

E TRANSFORMAÇÃO

DO REGIME

MILITAR:

possf -

A SOLUÇÃO

VEL.

Para explicitar
crática,

e importante

inda antes

situarmos

da transferência

vis. Inicia-se,
de poder

o que entendemos

portanto,

características

o início

do poder

por transição

da ábertura

dos militares

política

para

a aberttira com o'desgàst~
'dos regimes

dro que aparece, a reconstrução

demo-

os ci

das relaç6es

au t or i.tá:riàs. E e neste

da sociedade

civil,

a-

qua

e o movimento

social.

O Regime
1964 pode

ser avaliado

ria ,do continente.
bem diverso

•

militar

implantadó

como a mais

O Brasil

do pré-64,

no Brasil

exitosa

"construído"

tarrt o do ponto

a partir

experiência

sob o,Regime

de vista

que possibilitou

um papel

de relevância

processo

inverso

Argentina,

ao capítalismo

no cE:!náriodo mercado

ao acontecido

autoritáMilitar

e

como

político,

e conôm.Lco e social .•Foi o .suc e sso de um processo
autoritária,

de

de mode rn i.z
a âo
ç

brasileiro

ocupar

internacional,

com as experiências

num

militares

na.

por exemplo.
,".

Este

processo

tor da 'burguesia

que poderiámos

·classes dominantes",
cenário

político,

nal historicamente

de modernização
chamar

e que passa

buscando
difícil

gestar

fez nascer
de "setor

a ocupar

no Brasil.

moderno

um papel

uma hegemonia

um amplo

das

importante

burguesa,

se-

:!10

por si

•
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O' que se percebeu
ca, em meados

da d~cada

passada!

das c La sse s dominantes
tica e intelectual
dernos,

buscando

europ~ia,
laridade
entre

de não sofrer
Regime

Espanha

polí-

oligopólicos

buscando

ao contrário

e Gt~cia,

mo-

constituir-

liberal-conservador.
apareceu

ao Regime

res mai~

liberais-conservadore~,
de Elites,
direta

~ a nova ordem

Ou

expe-

e

mesmo

~ particu~

de descontinuidade
democráti-

sej a,' não houve

corno atend~n6ia

das força~

Militar

qe outras

apresentou

traumático

em crise

oposi~ão

a participação

conjunto

corno a Argeritina'e Uruguai,

Militar

tear- as ações políticas

do, um Pacto

populares,

um processo

cesso em que a ruptura

e

o

lima nova direção

dos setores

que o Brasil,

corno Portugal~

ca sob controle

construir

entre

políti

autõnomacontra-hegemõnica~

latino-americanas~-

o antigo

da abertura

foi-umáluta

dos setores

Observamos
ri~ncias

o início

e sob o controle

e o conjunto

se em alternativa

desde

principal

democráticas.

ao ser hegemonizada

a nor

'Ao contrário,
pelos

possibilitou

um pro '-

seus

urna saída

seto

de acor-

ou me Lhor urna transição -"po r cima",

e criativa

dos setores

popülares

a

sem

organiza-

dos.

Assim,
de uma ruptura
so iniciado

traumática,

res do antigo

controlado

regime.

no governo
pela

foi fruto nao

e maturado

proce-s

do Ce neraL Er ne st.o Geisel,

iniciativa
ao Regime

liberais,

de forjar

no Brasil

sim de um longo

A oposição

em suas corrrentes

progressista-popular,

de abertura

mas

em 1974, ainda

,e que foi sempre

tanto

o processo

e mais

dos setores
Militar

ainda

uma alternativa,

milita

foi incapaz

,

em sua corrente
que

rom
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pesse

"por baixo"

na conjuntura

as iniciativas

dos militares,

uma· saída democrática
.

estatal
bilidade

autoritária

que desmontasse

a

máquina

sociedad~

a possi

.

de alto a baixo,

de ser um agente

e introduzisse

direto

ã

dando

no processo

de fim do :Regime

Militar.

111 - ATRANSIÇÂO

DEMOCRÁTICA

NO BRASIL

o

As interpretações
de transição
ciedade

democrática

democrática

se pautam

depende

de nathreza

ecbn6mica

per capita,

o p~sa

ra de classes

funcionalistas.sobreos

para

e social,

quantitativo

e nos ~etores

e industrializa~ãoDu·ainda
mo um nível mínimo
saria a refletir
v~s do sufrágio
busca

do consenso,

doras

dos pilares

como

cívica,

de.regras

tucionais-legais
cial,ou

Assim,

educação,

renda

na estrutu
urbani~ação

polítito-cuiturais
de polítização.

num processo

co-

Isto pa~
atra

marcado

pr~-estabelecidas

democrática.

~ependeria

E o.caráter

da existência

que neutralizassem

os desvios

de

pela

garanti

-

da sociedde

sociedade

mínimo

qu~litativa·da·população,

e universal,

atrav~s

de condições

das classe~m~dias

-

tico desta

o nível

de condições

a participação

de que uma so-

a sua existência

da economia,

de cultura

secreto

na evidência

processos

de canais

os ~onfrontos

democrá
insti-

no espaço

so _

extra-institucionais.

o discurso

liberal

entende

que ~

democracia
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dependeria

de variáveis,

nológica.

que indicam

~ a falaciosa

liberalismo

econômico,

visão

modernidade

de identificação

ou de democracia

econômica

e tec

de democracia

com

com industrialização

ca-

pitalista.

Observamos
tender

a transição

decorrente

que este

política

de desajustes

sob a ordem

tipo

par.a uma sociedade

funcionais

autoritária,

de explicação

acaba por eL -

democrática

das instituições

não c6nseguindoma~s

como

vigentes

cumprir

seus pa

péis.
o

Tal explicação
sao do pr~cesso

mostra-se

de ruptura/transição

nao ·levar em consideração

do de~roduçã~~'classes

A análise
cracia~

conceitos
sociais,

exposta

sem consideràr.a

existente

insuficiente

correlação

em uma formação

em diferentes
como

relações

contradição,

parte

social,

para

sociedades,ao
de produção ,mo

hegemonia

de uma visao
entre

a compreen

e crise.

abstrata

as forças

num determinado

de demo

políticas

momento

histó-

rico.

Entendemos
suas estratégias

e concepções~

tica desenvolvida

de. destaque

trp.tégias de transição
as elites

que ~ompem

se pode

a relação

"por cima"

- e as estratégias

(ou buscam

tos dominantes

que

romper)

entender

de transição.

a luta polí-

djtatoriais.

de confronto

- projetos
de pressão

"por baixo"

.coletivos,

os atores

que leva ao fim os regimes

aqui joga um papel

entre

que e considerando

entre

dominantes,
e

E·

es -

Pactos

reivindicação

os limites

dos proje

-
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Uma correta
em uma sociedade

interpretação

como a.brasilei:r:a, deve considerar

ções estruturais· ocorridas,
zaçao das clàsses

Segundo

e também

política

Nicos

das· Ditaduras:

Portugal,

mes.ditatoriais

refletem

tratégias

como também

dominantes,

çao e conscientização

ca dos blocos

do ·processo de transição

as novas
o poder

das classes

Poulantzas,

Grécia,

as transforma

formas

de organi

real de organiza

subalternas.

principalmente

em "A Crise

Es.panha" (~), as crises

uma falta de direção

politica

políticos,

através

da fragmentação

das diferentes

frações

das classes

Em sociedades

,

dos regi

e ideológi

de projetos

e es

dominantes ..

d~ desenvolvimento

econõmico

dependenL

te,·como
capital
.mação

o caso do Br!'lsil,a adoção
s0bo

controle

de:frações

monopolista

burguesas

de um modelo

de acumulação

internacional

diferenciadas.

resultou

Como

do

na for-

desenvolvimento

conôm í.co monopolista,. a mode rn.í.z aç âo- e capitalização

e

dos diferen-

e

tes setores

da economia

nologicamente

sofisticados,

sou a ter uma relativa
cesso

global

ternacional

e brasileira

com os primeiros

volvimento,

desvendando

(l) - Poulantzas,
Espanha.

Nicos

de ~étodos

a burgues-i~ interna

força econõmica,

de desenvolvimento

o capital
própria

e a utili?ação

vinculada

se.traduz

pas

ao pro -

monopolistá

in·

em força. econõmica

de esgot~mento

as contradições

- A Crise

tec-.

principal.

concorrencial

Paz e Terra,

concorrencial

em que a burguesia

tem papel

sinais

embora

produtivos

entre

do modelo
a· fração

das Ditaduras,

Rio de Janeiro,

1976

de desen

hegemõnica

Portugal,Grécia,
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da burguesia

e as frações

subordinadas.

Com o advento

dé um quadro

ço das lutas e pressões. populares
noamericanos

camentea

a~pectos,

fraç~o

ditatorial,

vai mais longe
de barganha

econõmicos,

a fraç~o

quanto

tiver

acaba

projetos

mais

no bloco

lati -

-

,

con]ugaçao

por se contrapor

for a crise;

de poder,

avan-

da buiguesia

liberalizantes.·

aguda

países

ou pela

subordinada

concorrencial~

apresentando

seja pelo

- como em alguns

-, seja por motivos

de todos estes

de crise,

ao regime

E seu

e maior

chegando

mesmo,

- basi

projeto
capacidade

em alguns

ca

(

'sos, .a propor

o fim da ditadura

do politicamente

no Estado

por n~o mais

se sentir

Jver caso brasileiro,

represe~ta

e argentino,

por

eXE;mplo)

As questões
merrt

colocadas

ac âo da c La sse dominante

liberalizante
classe

(econõmico

e num contexto

instrumento

orgânico

si.ç âo de limites

soluções

e político)

de crise
de um'

por parte·de

popular;

uma

e de frag
projeto

fraç~o

a c~nstituiç~o

de repJ:'esentaç~o política

próprio;

de

de
um

e a impo..:.

a ex t en sâo da' democ rac i a .

e a luta sobre

deveremos

quadro

s âo e o aparecimento

de press~o

E é sobre
tizaç~o

neste

observar

os Li.m í-t.e s impostos

-o

conteúdo

a atuaç~o

para a construç~o

a

ao processo

de democra-

dar à democratizaç~o

dos setores

dominantes

de sua hegemonia.

-

na busca

que.
de
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IV - CONGRESSO

CONSTITUINTE:

UM ESPAÇO

INSTITUCIONAL

DE LUTA

DEMO

CRÁTICA?

Ao observarmos
imos que e uma ~onstância
que acabam

por

de amplas

Foi assim

brasileira

"por ci~a",

camadas

com a nossa

conclu-

d~ processos' de transiç~o'

e~ pactos de elites,

em transiç6es

no seio do processo

politica

a ~xist~ncia

se constituir

mos anteriormente,

próprio.

a tradiç~o

ou como

sem o

populare?

independ~ncia,

afirma

aparecimento

com um

projeto

com o fim da escra-

(

vatura,

com a proclamaç~o

ligárquica,
ne~te

sem a redemocratizaç~o

longo protesso

zer que a história

de transiç~o

uma hegemonia

de classe.

é'uma espécie.

a que· setores

afirmar

de

variados

Dentro
de~ quais ós passos
transiç~o

pode

das mesmas

nao se construiu

p~olongada,

de hegemonia

Armadas.

nem·as

classes

-

Brasil

o inicio

da Re-

obrigando

no cenário. politi
'Ou'sej a, nem

as

histórico

sob a direç~o

subalternas

foram capazes

hegemônica

quadro

da atual

seu bloco

di

realida

no

crise

com as Forças

desté

Inicialmente

e que

significa

desde

em força

avançar-

tratamos

papéis

de classe,

de se constituiremem

democrática.·N~o

0-

se repetindo'

O que temos. vivido

dominarites constituiram

de uma fraç~o

agora

venham a cumprir

co, como tem acontecido
classes

com o fim da Repúblic~

de 1945,.e

se repet~,ou'que

des. O que pretendemos

pública

da República,

é que temos

transiç~o

que tentar

democrática,

ou n~o - no processo

e interessante

notar

compr~en

e como

-

esta

Constituinte.

que

0

Poder

Consti-
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tuinte,

como a sua natureza,

que os diferentes
ir a sociedade
culturais,

estabelecendo

americana,

ca, em Portugal,
través

povos

civil

Poder

ca, aut6noma,- e soberana.

E isto

a constitu-

superiores

Constituinte

na Espanha

Sandinista

que

significa

-.

na In-

democr~ti

- tem se organizado

Constituinte,.

e

na expe

revolucion~ria,

reée~temente

Nacional

em

ecori6micos, sociais

- como na França

e na Nicar~gua

passam

de principios

E este

'e mais

de uma Assembléia

tem sido um espaço

politicos,

o arcabouço

juridicamente.

de diversos

depend~ncia

da sociedade

nos seus aspectos

se' formalizam
ri~ncia

~egmentos

historicamente

livre,

a-

democr~ti-

que a sociedade,.

apos
o

uma discussão

organizada

auto-consti~uir,

através

to de. em determinado
tituiçã6

em suas bases

orgânicas,

de representantes

prazo

de tempo

a ser referendada

pela

passaria

escolhidos

elaborar

população,

a

se

com o intui

uma proposta

de Cons

como nas experi~ncias'

mais modernas.

No Brasil,
tórica

de nossas

transição,

mal,

incluindo-se

prazo

para

populares

a.não

atual

passa

das forças

de uma Assem

Con&tituinte

eleitos

nor 1982.

concluir

a ser um espaço

aéerca

que

institu-

da luta democrática,
politicas

-

não sub-

no ano de

é que podemos

o desenvolvimento

para o enfrentamento

ao invés

de

forjou-se

ser o da legislatu~a

os senadores

his-

os processos

das d~cis6es,

E um Congresso

entendimento

na conjuntura

cional. fundamental
melhor,

deste

Com a tradiçã6

diretamente

Constituinte

especial

até mesmo

A partir
a Constituinte

as classes

Constituinte.

a qualquer

é diferente.

de controlar

de .um Congresso

bléia Nacional
metido

elites

afastando

a convocação

o processo

ou

do con -

.
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'

teúdo a ser dado

a embalagem"democrática

ansiada

por toda a popu

lação.

Segundo'Francisco
leira

formulou

um discurso

com a sua apropriação

dição

autoritária

te um discurso
pelo menos'o

instrumental.
praticada

de origem

anseio

brasileira

dura militar
tanto

durante

tradição

liberal

sobre

o governo

dos chamados

de "distensão,

lenta,

gradu~l

dos pilares

de sustentação

çou no sentido

da polit{ca

de "abertura

Presidente

Figueiredo;. e sob o controle

t
questão
1970,

exatamente

da democracia,

irrompeu

sociais.

ra os libe~ais

Operário

inesperada

.

são Paulo,

1985

sobre

da

da dita-

e

pelo

General

segura",

o cres -

militar

democrática",

Gei

avan-

a partir

do

do governo.

1974 e 1980, que

a

de uma maneira

especial

desde

com a ascensao

de novas

forças

e Popular

- e mesmo

- colocando

(2) -.Weffort,Francisco

políticQ

o

1969 e 1974. No en -

do regime

period~,entre

já presente

no senário

O Movimento

mo a novidade

neste

- ou

o conjunto

"anos negros"

entre

cente desgaste

coexis

democrático

para

a partir do ano de 1974, 60m a implantação

sel da política

real,

sociedade.

se colocou

Médici,

ao lado da tra

da política

- de nossa

da democrácia

corno da esquer--

no Brasil,

o caráter

brasi-

a democracia

dos. liberais

no cotidiano

a partir

política

e ambíguo' sobre

Ou seJa,

democrático

A questão
sociedade

cínico

tanto por parte

.

da, de uma forma

Weffort(2)a

apareceu

indesejada

novas

bases

neste momento

para

o regime,

a questão

C. "Por que Democracia",

co

epa --

da democra

Ed. Brasiliense
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cia, e cs rumos

da transição

Com o perfil

democrática.

da transição

cipalmente· após a derrota

da campanha

de 1984, e a saída da Aliança
inicia-se

uma nova conjuntura,

sob um poder

delineado,

das

IIdiretas já

Democrática,

via Colégio

não mais

no

ll

sob o Regim~

prin-

,

·ano

eleitoral,

Militar,

mas

civil.

o ano de 1985 se iniciou
importante~

democrática

possibilitando

com transfor~ações

dar um passo

decisivo

políti6as'

na transição

sem

e II
, por cima

rupturas

ll

.

o

Hoje,

portanto,

a luta política

uma luta pe-lo poder político,
luta em. termo

do significado

passou

a ser o terreno

poder.

É a luta pela

truçãc

de uma sociedade

Reforma

questões

Agrária,

ecologia,

hegemonia

É neste

cerca

e pr nc í.pa Lme nt.e ,

'uma

í

Assim,

as forças

na condução

é nao apenas

a democracia

políticas

lutam

da transição

pelo

e da cons

democrática.

luta pass~rá

que vão da for~a

pasando

cidadania,

também,

da democracia.

onde·todas

No momento!esta
se debaterá

mas

no Brasil

pelas

Forças

pela

Constituinte,

de organização
Armadas,

onde

do Estado,

família,

à

cultura,

etc.

espaço,

do tipo de sociedade

forma de construí-Ia.

portanto,
democrática

que se dará um confronto
que será construída,

e

a a

-14-

v -

A AMPLIAÇÃO

DO ESPAÇO

DE CIDADANIA

NA. CONSTRUÇÃO

DE UMA NOVA

DEMOCRACIA

Com o fechamento
priviligeado

onde

que vem do Pactó
por onde passavam

se fazia a política,
Populista,

solução

institucionais

de ~onflitos,

car suas atenções
o cerca:

a família,

o trabalho,

ou seja,

canais

de participação,

do mundo

representação

e os grupos. passaram

polí

e resa deslo

político' par.a a comunidade

amigos,

DS

sem vida

sem os t rad í.c i o z,-

os vizinhos,

de· "terror

de Estado",

que

a escola"

di.sseminado princi

entre os anos:.de·1969 e 1974, prevaleceu

tado Oriental"
Estado

tradição

os principais

sem sindicatos,

Nacional;

a Igreja~

de uma

etc .

. No quadro
palmente

dentro

espaço

da luta política.

os indivíduos

diárias

1964 como um

~echados

políticos,

sem' vi'da no Congresso

nais canais

fora~

todo o esforço

Sem partidos
tica,

do Estadoapos

com uma sociedade

todo poderoso

a id~ia

civil d~bil ·coexistindo

que penetrava

todos os poros

da vida

-

de "Es
com

um

soci -

a L, (3)

Este
político
cie~ade

quadro

de impossibilidade

leva a que os políticos
comece

(3~ - Sobre

a se movimentar.

a conceituação

nio, Obras

Escolhidas,

liberais

da realização
apelem

para que a so-

t no seio da sociedade

de "Estado

Oriental"

.Martins Fontes

do Jogo

civil

que

ver Gramsci,Anto

Ed. são Paulo

"
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buscavam

exercer

que buscavam

sua pritica

empunhar

tado de Terror"

a bandeira

e e com a sociedade

de sua indignaç~o

contra

civil
o "Es-

~mplantado.

A sociedade

civil

de resist~ncia

ao "terror

limitadamente,

se podia

ram a ter um papel

era o único

espaço

estatal~

Era o único

lugar onde

aquela

destacado

Ordem dos Advogados
sa, a Confer~ncia

ainda

exercitar

foi sem razao que durante

mo Opini~o,

política,

Pasquim

a Ass6ciaç~0

dos Bispos

e Movimento.

tência que se desenvolvia

do Brasil,

passa

civil

Brasileira

E era nestes

algum

N~o

de resist~ncia

da sociedade

como a

de Impren

e semanários

espaços

tipo de expressao

'

ainda,

tipo de política.

conjuntura

entidades

do Brasil,

Nacional

algum

restante

co

de.resis

política.
L

O Brasil
ç~o capitalista
de-trabalho

por que passou

empregada

brado· na d~cada
período

já nao era o mesmo.

no setor

dos setenta.

de resist~ncia,

fez! por exemplo~
secundário

no início

Uma nova classe·operária

se formava,n~o

burguesia
riados ~q

ou do reformismo

nao proprietária
setor

etc, t.ambern se expandiu
sileiro.

Tanto

gente popular
militar,

quanto

tenha

sob·a

Um setor

liber~is,

tinham

influ~ncia
de pequena
assala-

funcionários

como este enorme

contradições

com o modeloeconõmico

tanto

imposto.

era

brasileiro.

com o de s errvo Lv i.ment.o do capitalismo
operária,

do deste

tamb~m

por trabalhadores

p~ofissiona~s

a nova classe
heterog~neo

do capitalismo
mais

moderniza

civil

setenta,

tradicional.

constituída

terciário,

da economia

dos anos

estruturais

de

com que a força-

E, ·assim, a sociedade

fruto das transformações

do populismo,

O processo

bra

contin

-

com o regime

-16-

Também
lista brasileira
tência,

foi no centro
onde

mais

se manifestou

e posteriormente

de meados

de ·ascenso ·da soc i.edade civil

organiza-

-

.
.
operarlos,

espaço

ao regime militar

hegemonia

vimos,

as Forças

slçao e condicionavam
liberais,

do mOVlmento

empresários

liberais

na oposição

liberal).·

"por cima",
a iniciativa

(em especial

condici6navam

o movimento

o

fundamen

-

sem rUE
da tran-

dos liberais. em seu projeto,

nas oposiç6es

a

o lançamen

jogou um papel

mantinham

de reto
passam

possibilitando

foi controlada,

a entrada

popular

segmentos,a

política,

sob a hegemonia

financeiro

Armadas

com iniciativa

alguns

dos setores

(e da transição

tal. A transição,como

dissenção

do Estado,

E aqui o capital

tura. Epquanto

de ampla

que mesmo

uma democratização

to do germe da futura

e outros

dos setenta.

mada das lutas populares,
reclamar

as primeiras

capita

de resis-

da décad~

Foi neste

da economia
lutas

da. Foi assim com os estudantes,
partir

dinâmico

a

os

entrada

operário)

no

seu

projeto.

o que o processo
novidade

foi um Movimento

cas adversas,
Estado

ganhando

e aos partidos,

de transição

Operário

capacidade
o que

no Brasil

crescendo

em condiç6es

de ação autônoma

nunca

havia

nos trouxe

políti

em relação

acontecido,

de

nem

ao

mesmo

antes de 1964.

Cresceram
formas associativas,

também
como

dades de Donas de Casa,

de forma autônoma

as Associaç6es

as organizaç6es

as mais

de Moradores,
sindicais

diferentes
as Socie-

a~tônomas,

os

-17-

movimentos
índios,

alternativos,

de mulheres,

de homossexuais,

trais Sindicais

ecológicos,

como a CUT e a atual

E foi este crescimento
tir de um espaço" autônómo
gido no processo
se pode,

democrática

pacífistas,
CGT

construir

sob a influência

Civil,

de~ocrática.

de negros,de

além de Cen

(antigo Conclat).

de diferentes

da Sociedade

de transição

e se tenta

de juventude,

movimentos,
o elemento

E é neste

uma alternativa

a par

novo

sur

espaço

popular

liberal-conservadora"da

que

a transição
Nova

Repúbli

ca.
c

Como os movimentos
sociais cresceram,
em todos estes anos, na busca de ca minhos aut6nomos, pode-se afirmar que
continuarão crescendo quaisquer
que
venham a ser os próximos passos
da
transição.
(... )
"
Embora sem "força suficiente pa ra
se
colocarem ne céntro dos acontecimen
tos políticos, os setores mais combativos dos movimentos
populares - espe
cialmente o movimento" operário -con~
tituem a "garantia de uma reinvin9ica=
ção de"identidade
socialere reéonheci
mento político que já não pode ser i~
noradéi. (4)
II

Embora
de 1984, achamos

Weffort

tenha

escrito

que ele refl~t~

política

rante os debates
de importância

alternativa.

Constituintes

fundamental

(4) -"Weffort,Francisco
são Paulo,1984

para

trecho

organizados

E este processo

- ou pelo menos
avançar

neste

99,

o ano

hoje

na

se consti t oam
pode

pode

se dar du~

ser um espaço

objetivo.

C. - Por que Democracia?

- Ver pago

durante

bem o que vivenciamos

busca de que estes moviment'os sociais
em propo~ta

este

Ed.Brasiliense,
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E o que foi colocado
que nao basta

a democratização

por este~
do aparato

nado a este

se amplie

dade civil.

Ou seja, é a própria

cratiza.

Buscar

se organizar,

novas

os espaços

formas

de decidir

de se relacionar

estatal,

de liberdade
sociedade

sobre

sociais

no seio da socieda

a vida

seus destinos,

foi

mas que combi

que precisa

de construir

se demo

cotidiana,

de

de participar,

e

com o· Estado.

E o que observamos
no sentido

movimentos

da democratização

é que atualmente
da sociedade

o grande

e do Estado

impulso

no

.Brasil

(

.vem das chamadas
ganizados.
ainda

ocupam

o aparelho

quando

por t arrt o , na nossa

que - apesar

forma Agrária,

·no Brasil

qcte reivindica

nos aspectos

congelamento

de preços,

Constituinte

dos "salões

sociais

que os chamados

buscando

Qr

"de cim~"

ape ne s reformá

- 1·0,

autoritárlo.

opinião,

de. suas contradições

nar a lu~~ democrática
e organizado

vemos

de Estado,

a face e o discur~o

t,

tónomo

"de .baixo~ Vem dos movimentos

Principalmente

retirando-lhe

quele

forças

o movimento

internas

conseqüéncia

positivós

etc, tentando

de chá" e levá-lo

movimento

Cruzado,
os debates

para

a-

a encar

no projeto

do Plano
retirar

passa

t o

da transição.

popular

au

de Re

como

o

sobre a

as ruas e campos
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VI - CONCLUINDO:

ESTÁ

DIFíCIL

CONSTRUIR

A UNIDADE

DAS FORÇAS

PO-

PULARES.

Falamos
dominantes

muito

e de setores

atual quadro

politico

de democracia,
populares.

de transição,

Faltou

definir

de setores

quem

e quem no

brasileir~.

A dificuldade

~evando-se

e exatamente

quem e quem?

esta:

em consideração

as especificiddes

re~io
o

nais;

a falta de tradição

tes forças ~oliticas
pública;

que sempre

observamos

liticamente

partidária

um quadro

fracionadas,

autêntico

deste movimento

nos. Também

populista,
nativa

inseridos

ra da Nova República.
diveisas
das bases

correntes

de vista

autônomo

do discurso
em áreas

de politicas

tradicionais

apresentam

as forças

Democrático

amplamente

de implementação

partidos

social

modernizado

penetra

onde

no projeto

no seu interior,

de sustentação

como

estão

como o fruto

po-

mais

surgido nos ultimos

Trabalhista,

~ue

e das práticas
populares,

o PCB,

a-

a par Pacto

do

como uma alter
Já

os

e o PC do B,

se

socias.

liperal-conservado-

a agremiação

e qtie a nivel

do Presidente

O reconhecimento

populares

da Re

politico-partidário.

de transição

o PMDB

das diferen-

a história

de reformas

da esquerda,como

Resta

durante

dos Trabalhadores

temos o Partido

tir do resgate

atuaram

do ponto

Por um lado temos o Partido

e organizativa

que

nacional

-

reune
e uma

Sarney.

de que o movimento

popular

e plural,

-20-

e que se expressa
mo alternativa
tado, quanto

e garantindo
tem sido muito

dade popular,
tente,

de construçâo
da soqiedade,

as diferenças
No entanto,

politicamente

como podemos

e das mais diferentes

de diferentes

de uma nova
a unidadi

difícil

democracia,

popular,

a pluralidade

maneiras

esta

ver da fragmentaçâo
alianças

tanto

se

componentes.

frente

de uni-

partidária

realizadas

co

do Es

reconhecendo

das forças

construir

coloca

exis

Brasil

-

afora

por todos os partidos.

No entanto,

podemos

concluir

com WeÍfort,que

diz

"A transiçâo

~ara a democracia continuará.
Mas se até aqui tem caminhado sob a inicia
tiva do regime e sob a hegemonia dos libe=
rais, daqui para a frente surge a vez
dos
de baixo de erguerem a sua pr6pria voz"(5)

Joâo Ricardo
Agosto

(5) - Weffort,Francisco

C.

.

ver

pago

99

o

W~ Dornelles
de 1986.
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