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OBSERVAÇÕES E INSTRUÇÕES ADICIONAIS 



PROPOSTAS DOS PARTIDOS POLfTICOS 	ASSEMBLÉIA 

NACIONAL CONSTITUINTE 

1. O PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATO BRASI - 

LEIRO (pue) lançou, coma forma de propaganda aos seus candi 
datos Majoritarios, em livreto elaborado pela FUNDAÇÃO PEDRO 

SC HORTA, no qual esclarece a posição partidária perante 	a 

ASSEMUÉIA NACIONAL CONSTITUINTE nos planos político, social 

e econômico. 

a. Em sintesee o PMDB defende e lutará para 

que seja norma constitucional o regime representa"vo da so 

berania popular, em que todas as autoridades - PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA, governador, prefeitos de todas as cidades brasi 

leiras, senadores, deputados federais, deputados estaduais e 

vereadores - emanem do sufrágio livre, direto e secreto 	de 

todos os cidadios, inclusive os analfabetos. E o exercício - 

da soberania popular exige a garantia de liberdade de expres 

so, organizaçao, mobilização e conscientizaçao das forças - 

sociais existentes. 

b. Ne plano sindical, o PMDB defende o di 

reito universal de associação dos trabalhadores, a existên - 

cia de sindicatos fortes no campo e na cidade, a autonomia - 

sindical, ou seja, a completa desvinculação em relação 	ao 

ESTADO, especialmente a tutela exercida pelo MINISTÉRIO 	DO 

TRABALHO, alem da livre negociação entre patroas e entidades 

sindicais dos trabalhadores. Liberdade de associaç'ão, autono 

mia sindieal e direito de greve so institutos democráticos-

que devem ser garantidos na CONSTITUIÇÃO explicitamente e sem 

qualquer tipo de subterfúgio. 

c. O PMDB lutara contra a discriminaçao so 

dial contra as mulheres e negros. Esse partido op3e-se à le-

gislaçà-o, prática social e trabalhista que impede o pleno e 

xercício da cidadania civil da mulher brasileira. A lei deve 

garantir à mulher casada igualdade na diraçao da viOR conju 

gal, bem como amparo legal à me solteira e, em qualquer hi 

potese,proteçao aos filhos. O PMDB lutara para que os negros 

sejam respeitados como homens e mulheres e defenderá na inte 
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gralidade seus direitos como cidadãos brasileiros. 

d. A educação primaria e o setor essencial 

de qualquer sistema educacional. No plano constitucional, 

portanto, á fundamental que se garanta o ensino obrigatOrio-

e gratuito para todos, dos seis aus quatorze anos, sendo com 

preendida nessa gratuidade o material de ensino e a alimenta 

çao básica indispensáveis. No plano dc ensino superior, 	o 

PMDB defende a ampliação e a democratizaçao de universidades 

oficiais, opondo-se veementemente à sua privatização. Consi-

dera o ensino universitário gratuito cc'mo um direito a ser - 

garantido para a população. O partido e contra a privatizaçao 

do ensino superior. 

e) No que se refere à formulação de uma po 
• 

lítica açraria,o PARTIDO 18 como prioritario e fundamental - 

garantir a produçao dos alimentes básicos para a população -

em quantidades suficientes o a baixos preços, tomando as me-

didas de política econômica necessárias para uma justa, está 

vai e estimuladora remunaração do produto. 
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necessário garantir constitucionalmen-

te o acesso a terra a quem nela trabalhe, utilizando o ins 

trumento de desapropriaçao da terra por interesse social, e 

implantando sistemas adequados às caractealsticas regionais-

e aos objetivos de criar uma agricultura eficiente, com pro-

dutividade crescente e uma população rural próspera e livre. 

f) O objetivo do PMDB, na questão urbana 

á implantar uma politica para o setor, com um sistema efeti-

vo de planejamento, equipado com poderes para disciplinar o 

uso e a ocupação do solo e coibir a especulação imobiliária. 

Em suas diretrizes, o partido tenciona acabar com os padrões 

elitistas de urbanização adotados e implementar uma política 
, 	 ~  

de subsidio para os serviços publicos e habitação nas áreas- 

de baixa renda. 

O partido pretende, ao mesmo tempo, aca- 
_ 	 • 

bar com a especulação imobiliária e democratizar o acesso a 

moradia. 

g) O partido dará ênfase especial à ques -

tão ecológica pois de sua solução dependem a existência das 

próximas gerações e, essencial, a manutenção da espécie humo 

na. O capitalismo no BRASIL tem se caracterizado não apenas- 



por ser selvagem - o lucro a qualquer custo - mas por ser suici 

da a longo prazo no plano da preservação da vida em sentido am 

plo. 

h) É favorável à descentralização política e 

econômica através da FEDERAÇÃO, com efetiva autonomia de deci-

soes pelos ESTADOS e MUNICIPIOS. O objetivo á o fortalecimento 

do município. 

i) O PMDB ó nacionalista e luta pelo naciona 

lismo, o celebre princípio constitucional que afirma que "todo 

o poder emana do povo e em seu nome será exercido" deve perder 

seu caráter abstrato para transformar-se em realidade. 

2. PROPOSTAS APRESENTADAS PELO PARTIDO HUMANIS.  

TA (PH). 

- Lei de responsabilidade política, para acabar com as falsas 

promessas dos políticos tradicionais. 

Iniciativa popular para legislar. 

- Democracia Direta. Plebiscito, referendum e veto popular. 

- Fim da Lei de Segurança Nacional. 

Não discriminação: racial, religiosa e social. 

Liberdade de culto para todas as religiões. 

Não aos monopólios: econômicos, organizativos e ideológicos. 

Não pagamento de DÍVIDA EXTERNA. 

- Integração do BRASIL à AMÉRICA LATINA. 

Incentivo ao cooperativismo como resposta alternativa a cri 

se econo,dica. 

Liberdade de opção: serviço militar optativo, voto optativo, 

etc. 

Incentivo a todas as correntes: culturais, artísticas e de - 

opinião popular. 

- Educação gratuita em todos os níveis. 

fornada de 40 horas semanais de trabalho. 

Voto aos 16 anos. 

• • • • 
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"O PMDB acredita que as reformas institucionais necessárias à instalação do re-
gime democrático e ao exercício dos direitos políticos — essenciais para a transformação 
social que o povo brasileiro exige — requerem a convocação de uma Assembléia Nacional 

Constituinte soberana, livremente eleita pelo voto direto". 

PROGRAMA BÁSICO DO PMDB, :provado pelos fundadores do Partido em 

janeiro de 1980 
Primeiro Princípio Básico 



No dia 15 de novembro, a nação elegerá um Congresso Nacional que terá tam-
bém responsabilidades constituintes, ou seja, deverá redigir, debater, votar e promulgar 
aquela que será a nossa oitava Constituição. Nesse momento, os representantes do povo 
iniciarão o desfecho de uma persistente luta do PMDB pela reconstitucionalização do País, 
iniciada ainda em 1977 em plena vigência do período autoritário, quando o MDB, e a socie-
dade civil agitaram intensamente a bandeira da Constituinte. Com  sua convocação o com-
promisso essencial do PMDB, ou seja, a democracia, princípio estratégico primordial e inar-
redável, que sem hesitações levou o Partido ao Colégio Eleitoral, dá um passo fundamental 
na sua concretização. 

A história do Brasil contemporâneo é uma crônica de autoritarismo e de injusti-
ças sociais insuportáveis. Mas é, também, a história do despertar de um povo, em meio a 
enganos e decepções, para a cidadania, a igualdade e a justiça. É acima de tudo, a história 
de um povo que de maneira firme e paciente, porém sem esmorecimento, superou o regime 
militar que por vinte anos determinou ditatorialmente os destinos da nação. 

Tendo superado o regime militar, o Brasil vive hoje mais uma conjuntura de re. 
democratização onde o tema da constituinte assume, ou deveria assumir, o papel central 
nos debates travados por uma sociedade que procura reorganizar-se em novas bases legais. 
Vive-se, portanto, assim como em 1889 com a superação do regime monárquico, 1930 com 
o desaparecimento da República Velha e 1945 com a queda do Estado Novo, mais um da-
queles momentos históricos cruciais em que os brasileiros, através da convocação de uma 
Assembléia Constituinte, de forma participativa, organizada e consciente, procuram reorde-
nar seu aparato jurídico e institucional. 

É sempre bom ressaltar, em se tratando do Brasil, País que conjuga urna grande 
capacidade de criar leis com uma capacidade maior ainda de desrespeitá-las, que a Consti-
tuição é a Lei Maior, a Magna Carta, documento jurídico-político criado pelos representantes 
da Nação para ser defendido e respeitado por todos. E todos aqui não exclui o Poder Legis-
lativo, muito menos o Executivo e sequer as forças econômicas que costumam moldar as leis 
aos seus interesses. 

O essencial é enfatizar bem o seguinte: criada pelos legítimos representantes da 
nação — legítimos porque democraticamente eleitos — não há poder algum, exceto o Poder 
Legislativo na forma que a Constituição determinar, que possa mudar ou se colocar contra o 
texto constitucional. E preciso deixar claro ainda que o conceito de Constituição transcende 
a simples definição de Lei Maior, podendo também ser definida como um pacto social, um 
projeto de sociedade a ser concretizado a médio prazo. A grande questão colocada nesta con-
juntura para os grupos sociais e categorias que se identificam com o programa do PMDB é 
mudar o caráter histórico desse pacto social. No Brasil, a rigor, ele nunca se estabeleceu entre 
classes sociais antagônicas, mas entre frações momentaneamente divergentes da classe domi-
nante, ficando de fora todos os outros grupos e classes sociais. É preciso que neste momento 
histórico os trabalhadores do campo e da cidade, os explorados perenes deste país, discutam 
e defendam seus interesses em pé de igualdade com os grupos sociais hegemônicos. 

O instrumento de criação da Magna Carta, a Constituinte, é, por definição, uma 
Assembléia eleita diretamente pela população que, de forma organizada e consciente, trans-
fere para seus representantes essa grande responsabilidade. Desta forma, a Constituinte prati-
camente concretiza a fórmula clássica de que é a vontade geral, ou seja, é a vontade do corpo 
político da nação, a raiz e a fonte de todo e qualquer poder do Estado, não só no que se refe-
re à escolha dos governantes, como principalmente no que se refere à escolha do modelo de 
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Estado que será implantado no país. Enfim, uma Constituinte é urra assembléia eleita para 
organizar, com poderes soberanos, toda a vida política de uma nação Reflete, neste sentido, 
um dos momentos privilegiados do Jxercicio da democracia. 

Uma constituinte, no entanto, é um fato político condicionado por uma deter-
minada formação social. Manifesta na sua composição o grau de organizão social, econômi-
co e cultural de uma sociedade, mas, acima de tudo, seu nível de c,rganiiação político-parti-
dário. A participação política numa assembléia nacional constituinte, err resumo, depende 
fundamentalmente do nível de mobilização e organização em uue se enco Itram os diversos 
setores sociais que compõe o corpo político da nação. 

A AVENTURA CONSTITUINTE 
Para o militante do PMDB, entretanto, esse limite estrutural não pode obscurecer 

a face altamente renovadora da aventura política da constituinte. 
A oportunidade histórica de reorganização do Estado pos. ibilita, se não a cria-

ção, ao menos a incorporação de conquistas políticas já realizadas ou desejadas pelo conjun-
to da sociedade civil. Os textos constitucionais em si, de fato, não transformam a vida políti-
ca da nação; quase sempre não exprimem o equilíbrio de forças aí existentes e, m&s ainda, 
não traduzem muitas das questões cruciais vividas pelas camadas sociais, política e econo-
micamente menos favorecidas. No entanto, a grandeza do fato político que é a convocação 
de uma assembléia nacional constituinte deve ser reconhecida apesar destes limites. O con-
texto político de um momento de constitucionalização implica, de um lado, um esforço de 
mobilização da sociedade de organização político-partidária muito significativos; de outro, 
possibilita a abertura de amplo debate público sobre as mais importantes questões políticas, 
econômicas e sociais da vida de uma nação. A constituinte cria, assim, um memento de aber-
tura e participação políticas, permitindo o aparecimento de um espaço de polit"zação difícil 
de bloquear ou controlar completamente, em função da intensidade e publiridxle dos deba-
tes que suscita e alimenta. A riqueza destes momentos pode ser verificada, inclusive, na me-
dida que, por força da revisão do regime anterior, a constituinte recupera para o registro do 
presente uma série de acontecimentos e reflexões passados, desvendando-os e atualizando-os 
para o público. Além disso, propicia o surgimento de um verdadeiro leque de propostas po-
líticas, dando a dimensão das principais alternativas formuladas numa certa oportunida-
de histórica. 

Na campanha que agora se inicia, o militante do PMDB não poderá perder a no-
ção do processo constituinte. O Partido precisa eleger seu candidato a governador, seus se-
nadores, deputados federais e estaduais; precisa, no final da campanha, estar ainda mais for-
talecido e coeso. Mas o processo político não se esgota na eleição dos nossos candidatos e 
conseqüente continuidade da administração peemedebista no Governo do Estado. As nossas 
palavras de ordem e bandeiras políticas, o programa do Partido, enfim, devem ser continua-
mente relacionados com o árduo trabalho de constitucionalização do País que objetivamente 
se inicia com a instalação da Assembléia Constituinte em 19 de fevereiro de 19És7. 

O esforço de mobilização da sociedade, de arregimentação político-partidário e 
abertura de amplo debate público sobre as mais importantes questões políticas, econômicas 
e sociais da vida da nação propiciado pela constituinte deve ter continuidade na campanha 
e não submergir na preocupação imediata da busca do voto. O PMDB, seus militantes, sua 
direção, seus parlamentares, tiveram imensa responsabilidade na redemocratização da socie-
dade brasileira. Agora, é preciso dar continuidade a esse projeto conscientizando a popula- 
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ção para a grandiosidade do raro momento histórico vivido pelo País e também para o fato 
de que é preciso escolher constituintes com a dimensão exigida pelo momento, parlamen-
tares que possam representar legitimamente, os grandes anseios de uma sociedade completa-
mente abandonada pelos donos do poder nos vinte anos da ditadura militar. 

CONSTITUINTE E A REDEMOCRATIZAÇÃO DO PAÍS 
E qual deve ser a preocupação esser,cial do militante peemedebista não só na 

campanha eleitoral mas também na conscientização da população para a importância da 
Constituinte? Não resta a menor dúvida de qie o militante do PMDB deverá ter como pers-
pectiva para sua atuação a redemocratização completa do país. Se pensarmos em termos de 
democracia genuína, sem adjetivações, foram raríssimos os momentos históricos nos quais 
o Brasil gozou de autêntica liberdade de expr :ssão e organização para ficarmos apenas no 
plano político, pois, com certeza, está ainda muito longe o tempo em que poderemos ter 
também uma sólida democracia social e econômica. Este é um país fundamentalmente auto-
ritário onde qualquer manifestação de discordância é tida não como direito legítimo de di-
vergir, mas como confronto à autoridade estabelecida. 

Não é por outra razão que o Programa f..;,) PMDB, no primeiro ponto dos seus 
Princípios Básicos afirma: 

"O compromisso fundamental do PMDB é com a demo-
cracia. Não como tática provisória, mas como princípio primordial e 
inarredável. A inspiração central do programa do Partido é esta: lu• ar 
pela democratização da vida brasileira nos planos político, socia, e 
econômico. Nessa luta o PMDB terá presente que a democracia é ins-
trumento insubstituível para assegurar dignidade humana c justiça. 
Considerará também a importância de evitar retrocessos políticos, 
de consolidar e aprofundar as conquistas democráticas, abolindo-se 
as causas sociais, econômicas e políticas que possibilitam a instala-
ção do regime ditatorial no país." 

O PMDB defende e lutará para que seja norma constitucional "o regime repre. n-
tativo da soberania popular, em que todas as autoridades — Presidente da República, Gover-
nadores, Prefeitos de todas as cidades brasileiras, Senadores, Deputados Federais, Deputados 
Estaduais e Vereadores — emanem do sufrágio livre, direto e secreto de todos os cidadãos, 
inclusive os analfabetos". E o exercício da soberania popular exige a garantia de liberdade de 
expressão, organização, mobilização e conscientização das forças sociais existentes. 

Mas a luta pela democracia não deve ser travada apenas no plano político, mas 
também no plano social e econômico. Nesse sentido, o PMDB apresenta para diferentes seto-
res da vida brasileira algumas propostas para a Constituinte. 

QUESTÃO SINDICAL 
No plano sindical, o PMDB defende o direito universal de associação dos traba-

lhadores, a existência de sindicatos fortes no campo e na cidade, a autonomia sindical, ou 
seja, a completa desvinculação em relação ao Estado, especialmente a tutela exercida pelo 
Ministério do Trabalho, além da livre negociação entre patrões e entidades sindicais dos tra-
balhadores. 

Num país em que as enormes desigualdades sociais e as terríveis condições ma- 
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teriais da maioria minam até mesmo a igualdade de oportunidade, são requisitos indispensá-
veis a um melhor equilíbrio de forças dentro de uma sociedade onde, sob a aparente demo-
cracia, predominem os interesses dos que concentram o poder econômico. Em resumo, é 
necessário assegurar. pelo menos, a igualdade de oportunidades. Esta não existe onde, por 
estarem limitadas as liberdades sindicais, as classes trabalhadoras tenham que render-se ao 
poder dos que concentram a renda em suas mãos. 

Além da liberdade de associação e autonomia sindical, o PMDB considera essen-
cial para a instauração plena da democracia a conquista efetiva do direito de greve, exercido 

livremente, mediante deliberação dos interessados, por qualquer categoria de trabalhadores. 
(Programa Básico do PMDB; págs. 10,11 e 12) 

Liberdade de associação, autonomia sindical e direito de greve são institutos de-
mocráticos que devem ser garantidos na Constituição explicitamente e sem qualquer tipo de 
subterfúgio. O direito de greve, por exemplo, não deverá ser regulado por qualquer :ei ordi-
nária, que sempre acaba por contrariar quase que totalmente o estabelecido na Constituição. 
Será simplesmente um direito puro, inalienável, um direito inerente a uma sociedade demo-
crática. 

DISCRIMINAÇÃO SOCIAL 
Num país onde os mais elementares direitos da pessoa humana são cotidianamen-

te desrespeitados, poucas coisas são tão importantes quanto a luta em prol da valorização 
desses direitos. 

A conduta do PMDB no que diz respeito aos direitos humanos tem sido guiada 
pela premissa de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, 
que toda pessoa tem todos os direitos e liberdades, sem distinção alguma de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole, origem nacional ou social, po-
sição econômica, nascimento, ou qualquer outra condição. Todo o indivíduo tem direito à 
vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa. 

Tomando por base esses pri-cípios tão claros e elementares e ao mesmo tempo 
tão distantes de sua real concretização, expressos e defendidos internacionalmente através da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que deverão constar do futuro texto constitu-
cional brasileiro, o PMDB opõe-se à anacrônica legislação e prática social e trabalhista que 
impede o pleno exercício da cidadania civil da mulher brasileira. A lei deve garantir à mulher 
casada igualdade na direção da vida conjugal, bem como amparo legal à mãe solteira e, em 
qualquer hipótese, proteção aos filhos. Defende ainda plenos direitos para as mulheres traba-
lhadoras: contra a discriminação de salários, pele abolição de qualquer tipo de distinção de 
emprego às casadas, gestantes, com filhos ou idosas; luta pela obrigatoriedade de creches nos 
locais de moradia ou de trabalho, financiadas e mantidas pelas empresas e pelo Estado, admi-
nistradas sob controle direto dos interessados. (Programa Básico do PMDB, pág. 12) 

O PMDB entende também que os negros são, em nosso País, discriminados eco-
nômica, social e culturalmente. A imensa população negra de todos os matizes vive, em sua 
maioria, em condições de miséria nas cidades e nos campos, padecendo de subnutrição e das 
crônicas deficiências que ela provoca. Por isso, o Partido propugna pela criação de condições 
que lhes permita romper o círculo vicioso configurado pela situação de pobreza e imobilida-
de social a que estão submetidos. O PMDB lutará para que os negros sejam respeitados como 
homens e mulheres e defenderá na integralidade seus direitos como cidadãos brasileiros. O 
PMDB defenderá também a preservação do patrimônio cultural dos negros e o estudo da his- 

6 



tória da população negra, valores que têm sido desprezados e deturpados. (Programa Básico 
do PMDB, pág. 13) 

O PMDB lutará, enfim, para que os homens e mulheres deste Pais não sejam dis-
criminados sob quaisquer circunstâncias ou condições, tend' por base que a igualdade é o 
princípio básico da democracia. 

EDUCAÇÃO 
Uma das marcas mais visíveis e trágicas do regime autoritário foi seu descaso 

e seus equívocos em relação à educação. A prova quantitativa desse descaso foram as verbas 
percentuais do Orçamento da União ao setor, que em 1965 eram de 10,6% e que em 1982 
atingiram o baixíssimo percentual de 5,1%. 

O acesso ao saber, que ainda hoje á privilégio de uma minoria, é condição funda-
mental da democratização da sociedade brasileira. Daí a importância atribuída ao papel da 
educação na construção dessa sociedade. O PMDB, portanto, luta pela instituição de um pla-
nejamento educacional democrático e criterioso que se norteie pela garantia de idênticas 
oportunidades de ingresso, permanência e aproveitamento no sistema educacional, para as 
diferentes camadas e segmentos do povo brasileiro. (Esperanca e Mudança, pág. 41) 

A educação primária é o setor essencial de qualquer sistema educacional. Nos 
países democráticos ocidentais foi a educação primária universal que propiciou a aceleração 
da igualdade de condições de vida. No plano constitucional, portanto, é fundamental que se 
garanta o ensino obrigatório e gratuito para todos, dos seis aos quatorze anos, sendo com-
preendida nessa gratuidade o material de ensino e a alimentação básica indispensáveis. Tam-
bém a educação pré-primária gratuita deve ser assegurada a partir dos dois anos de idade. 

No piano do ensino superior, o PMDB defende a ampliação e a democratização 
de universidades oficiais, opondo-se veementemente a sua pr: Ização. Considera o ensino 
universitário gratuito como um direito a ser garantido para a população. Do mesmo modo, 
entende que o poder público deve combater a proliferação de instituições de ensino supe-
rior com finalidades puramente lucrativas, através do controle de sua expansão, do seu fun-
cionamento, da qualidade do ensino e dos preços das matrículas e anuidades. Devem ser 
garantidos os meios para que a Universidade possa efetivamente realizar sua função moderna 
e criadora de tecnologia e de análise crítica da realidade. (Programa Básico do PMDB, pág. 35) 

Finalmente, o PMDB acredita que as normas constitucionais referentes à educa-
ção não podem estar isoladas de uma política de desenvolvimento econômico e social. (Espe-
rança e Mudança) 

QUESTÃO AGRARIA 
A agricultura é uma atividade básica na formação nacional e não apenas no siste-

ma produtivo. Uma política agrícola deve assegurar ocupação produtiva, renda e condições 
de vida digna à população rural. Desta forma, deve ser eficaz para diminuir o acelerado êxo-
do rural que hoje ocorre pelas condições de insegurança e desigualdade, e que resulta em um 
duplo agravamento da difícil situação urbana, pela falta de emprego e pela redução da oferta 
de alimentos. Deve, igualmente, ser um fator de libertação da necessidade e da dependência 
econômica e política. 

O PMDB, ao propor uma nova política agrícola e uma reforma agrária, acredita 
ser imperioso que a Nação se conscientize de que a mudança do "modelo" agrícola, hoje 
uma necessidade econômica e uma exigência social, é antes de tudo uma decisão política. 
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No que se refere à formulação de uma política agrária, o Partido vê como prio-

ritário e fundamental garantir a produção dos alimentos básicos para a população, em quan-
tidades suficientes e a baixos preços, tomando as medid s de política econômica necessárias 
para uma justa, estável e estimuladora remuneração do produto. (Esperança e Mudança, 
pág. 95) 

A organização dos produtores é um objetivo essencial, no plano da política agrá-
ria, tanto para fins de produção e comercialização, quanto para a defesa dc interesses co- 
muns. Deve ser, portanto, garantida a organi 	J.O dos produtores e trabalhadores rurais e a 
livre defesa de seus direitos. É essencial desenvolver as cooperativas de produtores, através 
da integração produção-consumr crédito, e os sindicatos de trabalhadores, bem como no-
vas formas de organização que a criatividade popular propuser. Essas organizações de traba-
lhadores devem abranger tanto os assalariados permanentes e os parceiros, como os trabalha-
dores temporários. 

É fundamental estimular a formação e consolidação da produção cooperativa, 
para que os produtores rurais possam se relacionar de forma não subordinada aos grandes 
oligopólios que comercializam os insumos e os produtos agrícolas. 

Não basta, no entanto, a formulação das diretrizes da política ay., -ola e a orga-
nização dos produtores. É fundamental implementar uma reforma agrária que assegure o uso 
social dos recursos do solo e a reordenação da estrutura rural. 

É necessário garantir constitucionalmente o acesso à terra a quem nela trabalhe, 
utilizando o instrumento de desapropiação da terra por interesse social, e in.,:antando siste-
mas adequados às características regionais e aos objetivos de criar uma agricultura eficiente, 
com produtividade crescente e uma população rural próspera e !ivre. (Esperança e Mudança, 
págs. 98 e 99) 

O agravamento dos conflitos pela posse da terra, que vêm levando à perseguição 
e até ao assassinato de trabalhadores rurais, denuncia a situação insustentável vivida em gran-
de parte da área rural brasileira. A terra, em última análise, não pode ser uma reserva de va-
lor para o seu proprietário quando é um instrumento de trabalho para o posseiro. 

Por fim, é fundamental acabar com a forma predatória de ocupaçãc s frontei-
ras agrícolas e coibir a expulsão dos posseiros que as desbravaram, bem como to ki dar as re-
criações de sistemas de propriedade altamente concentrada e de relações de exploração do 
trabalho, análogas às vigentes nas regiões de ocupação antiga. (Esperança e Mudança, págs. 
99 a 101) 

QUESTÃO URBANA 
Cotidianamente as populações mais pokres das cidades brasileiras vivem proble-

mas relacionados à inadequação das condições de moradia, falta de serviços de água, esgo-
tos, galerias e iluminação públicas, inexistência ou não funcionamento de escolas, postos de 
saúde, locais de lazer, além de várias hora dispendidas em meios de transportes precários e 
custosos. 

Os problemas urbanos são sistematicamente agravados pela ausência de qualquer 
política de desenvolvimento social, pela exacerbação dos fluxos migratórios que aceleram a 
taxa de urbanização, em condições miseráveis e desfuncionais e, finalmente, pela ausência 
cl:.• uma política de emprego que seja a síntese de uma verdadeira estratégia social. Aliados 
a estes mecanismos de fundo, outros mecanismos especfíico., tendem a agravar cumulativa-
mente as condições de vida das cidades, especialmente nas grandes cidades e metrópoles. À 
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especulação imobiliária sem controle se conjuga a concentração dos investimentos públicos 
nas áreas de alta renda, ocupadas por elites, que detêm maior poder de pressão sobre o apa-
relho do Estado. (Esperança e Mudança, pág. 45) 

A implementação de uma verdadeira política urbana, ou seja, com um sistema 
efetivo de planejamento urbano, equipado com poderes para disciplinar o uso e a ocupação 
do solo e coibir a especulação imobiliária dependem do estabelecimento de algumas diretri-
zes básicas de uma política urbana democrática. Em primeiro lugar, acabar com os padrões 
elitistas de urbanização adotados, salvo excessões de governos democráticos, até o presente, 
sem o que não será possível assegurar os serviços urbanos à maior parte da população. 

Em segundo lugar, implementar uma política de subsídio para os serviços públi-
cos e habitação nas áreas de baixa renda, reconhecendo o fato de que a maior parte da popu-
lação pobre não tem condições para adquirir os bens ou serviços num padrão mínimo de 
atendimento às necessidades básicas. Para isso, o setor público deve oferecer estes bens e ser-
viços com tarifas favorecidas, mesmo que sejam abaixo do seu custo. 

Em terceiro lugar, o combate à especulação imobiliária, que se manifesta de vá-
rias formas, todas elas prejudiciais para a distribuição da renda e para a democratização dos 
serviços públicos. 

E por fim, a democratização do acesso à moradia em condições decentes, e do 
acesso aos serviços públicos fundamentais, através da imposição e implementação de planos 
de desenvolvimento urbano e do atendimento imediato das demandas para regularização de 
situações precárias de posse, através de reforma fundiária urbana. (Esperança e Mudança, 
págs. 47 e 48) 

Essas diretrizes para concretizarem-se necessitam de instrumentos jurídicos que 
permitam a elaboração de uma política de planejamento urbano e instrumentos tributários 
para o combate à especulação imobiliária. No plano da Constituição, o PMDB defende o 
princípio de que a ocupação do solo urbano deve garantir os direitos fundamentais dos ci-
uadãos, sendo de responsabilidade dos municípios elaborar políticas públicas que respeitem 
esses direitos. Como no caso da propriedade agrícola, o imóvel urbano poderá ser desapro-
priado por interesse social e também para coibir sua utilização como reserva de valor. (Pro-
grama Básico do PMDB, pág. 27) 

MEIO AMBIENTE 
A industrialização, o crescimento econômico e a exploração das nossas riquezas 

naturais tem sido .eitas sem qualquer preocupação com a preservação do meio ambiente. 
Essa secular relação destrutiva com nossos ecossistemas, agravada nos anos do autoritaris-
mo, levou a um desordenado uso do solo e do espaço físico disponível, a uma crescente in-
corporação de novas fronteiras agrícolas mediante tecnologias não apropriadas, à dilapida. 
ção dos recursos naturais não renováveis e a impactos ambientais irreversíveis. (Programa 
Básico do PMDB, pág. 40) 

A questão ecológica, ou seja, a relação do homem com o meio ambiente que o 
cerca, não deverá merecer a nossa atenção apenas quando estiverem solucionados alguns dos 
problemas fundamentais do Brasil como a fome, o desemprego, o analfabetismo, a seletiva 
distribuição de renda, os baixos salários, ( outros problemas estruturais que vêm definindo 
nossa história. A questão ecológica deve ser atacada agora pois de sua solução dependem a 
existência das próximas gerações e, essencial, a manutenção da espécie humana. O capitalis-
mo no Brasil tem se caracterizado não apenas por ser selvagem — o lucro a qualquer custo —
mas por ser suicida a longo prazo no plano da preservação da vida em sentido amplo. 
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O meio ambiente passa a constituir, assim, um ponto essencial das ações dos 
homens e dos governos, na busca incessante de melhoria das condições de vida da atual e 

futuras gerações de brasileiros. 
Além do envolvimento da sociedade organizada e dos governos pela preservação 

da natureza, duas medidas devem merecer a atenção dos futuros constituintes: em primeiro 
lugar, a devolução aos Estados e Municípios de plenos poderes no que diz respeito ao con-
trole da poluição; em segundo lugar, uma fiscalização rígida, também local, do emprego 
de produtos tóxicos e químicos nas atividades agropecuárias, visando reduzir a rontdmina-
cão dos alimentos, da água e do solo por esses produtos. 

A formação de uma mentalidade preservacion;lta na população através de todos 
os meios disponfve;3 será de fundamental importância para o sucesso das políticas de con-
servação do meio ambiente. 

MUNICIPALIZAÇA0 
A Federação, violentada durante o regime autoritário, deverá ser restabelecida 

através da efetiva autonomia econômico-financeira, administrativa e política dos Estados e 
Municípios. (Programa Básico do PMDB, pág. 9) 

A democratização da sociedade brasileira impõe a descentralização política e 
econôm;ca através da Federação, com efetiva autonomia de decisões pelos Estados e Muni-
cípios. Para a democratização dos processos de decisão é crucial proceder à sua máxima 
descentralização, reativando, em bases firmes e duradouras, a Federação. Descentralizar 
para democratizar, para aproximar o governo do povo. Quanto à descentralização financeira, 
base essencial para a autonomia municipal, o PMDB defende uma reforma fiscal que reforce 
os Estados e Municípios. 

A comunidade local, etrav4s de suas associações e organizações populares, deverá 
influir decisivamente nas políticas que se relacionam com a qualidade de vida. Para isso será 
necessário transferir recursos suficientes aos municípios e dotar as comunidades locais de po-
deres para opinar sobre os serviços sociais básicos e para controlar sua gestão. 

O PMDB, em termos de formulação constitucional, deverá pautar sua atuação 
segundo o princípio de que um Governo é tanto mais visível quanto mais próximo estiver 
dos governados, que toda tentati' de descentralização é uma tentativa de democratização 
e, fundamental, que tudo o que puder ser decidido e realizado pelo bairro, pelo Município, 
pela Região não deverá ser absorvido pelos órgãos supe. iores da administração. 

SOBERANIA NACIONAL 
O PMDB é nacionalista e luta pelo nacionalismo. Mas nacionalismo é uma dessas 

expressões aue deveriam ser empregadas sem adjetivos, como a democracia. Quando se fala 
em "nacionalismo sadio", "nacionalismo pragmático", "nacionalismo positivo", etc., existe 
o perigo de que a fraseologia venha camuflar a transferenc a dos centros de decisão econômi-
ca e política para o exterior. De forma igualmente perigosa, o nac'onalismo pode ser utiliza-
do como ideologia chauvinista de mobilização em torno de propostas como "Brasil-Grande" 
e "Brasil-Potência", a partir dos quais o arbítrio pretendeu justificar-se. (Esperança e Mu-
dança, pág. 112) 

Para o PMDB é nacionalista a política que preserva e fortalece o poder nacional 
entendido como condensação dos interesses do povo. O célebre princípio constitucional que 
afirma que "todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido" deve perder seu cará- 
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ter abstrato para transformar-se em realidade. E a expressão dos interesses populares e na-
cionais só se legitima num estado de direito democrático, onde a sociedade civil possa or-
ganizar-se e manifestar-se livremente através de partidos, sindicatos, imprensa e demais or-
ganizações que assegurem amplo controle das decisões. Para o PMDB não se pode falar com 
propriedade de nacionalismo onde não haja democracia com participação. (Programa Básico 
do PMDB, pág. 42) 

A nossa identidade nacional, nesses longos anos de regime autoritário, foi estilha-
çada particularmente em seus aspectos culturais e econômicos. No plano da cultura, nossa 
identidade foi diluída em seus valores artísticos, patrimoniais, hábitos e costumes. A permis-
sividade do regime, valorizando de forma exagerada através dos meios de comunicação e da 
publicidade, cs conteúdos culturais estrangeiros, foi uma das principais responsáveis pela 
descaracterização da cultura brasileira. 

No plano econômico é preciso reconhecer a situação de dependência estrutural 
da economia brasileira às empresas multinacionais. No caso do Brasil, há dependência eco-
nôm;ca direta frente aos países e às empresas que controlam o desenvolvimento tecnológico 
e o mercado internacional; há dependência inequívoca frente aos grandes bancos interna-
cionais e centros financeiros; há dependência quanto aos meios de difusão dos modelos cul-
turais, que impõem o estilo de desenvolvimento e de vida que dominam o mundo moderno. 
(Esperas-'a e Mudança, pág. 111) 

Em resumo, soberania nacional significa antes e acima de qualquer coisa a socie-
dade civil organizada na defesa da Nação e dos seus mais legít mos interesses. 

CONCLUSÃO 
A democratizarlo política, social e econômica da vida brasileira não esgota a ta-

refa histórica do PMDB e não abrange todas as questões que se colocam em um processo de 
constitucionalização. A estruturação de uma ampla democracia, no entanto, deve ser o fio 
condutor da atuação do Partido no seu cotidiano, no processo eleitoral que se avizinha e, 
particularmente, no processo de criação da nossa oitava Constituição. 

Estes são os objetivos das propostas apresentadas: proporcionar o debate, expli-
citar as diferenças entre os filiados ao PMDB, complementá-las com outras. Enfim exercer 
a democracia interna que caracteriza o Partido. 
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