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Abaixo o messianismo
É preciso bom senso para que a revisão constitucional não caia no messianismo salvador de curto prazo
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Antes mesmo de seu efetivo início, a revisão
prevista no art. 30 do Ato da Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Constituição de 1988 já
ocupa lugar privilegiado nas atenções de todos aque-
les que se interessam pelos destinos do País.

Dentre as diversas questões que ora se apresen-
tam à discussão e ao debate nacional, sobressaem as
que dizem respeito à oportunidade e à conveniência
de se rever, no atual momento, um texto constitucio-
nal que, sabe-se, não se encontra ainda plenamente
regulamentado e aplicado. Outro grande tema, polê-
mico, refere-se à definição dos limites para a revisão
constitucional, dividindo-se as opiniões dos políticos
e estudiosos entre posições
as mais diversas, passando
pelos que não aceitam nenhu- "A revisão dev
ma modificação na Carta de uma etapa de
1988 e chegando aos que não
vêem limites ao poder de re-	 vezes sofrid
visão da Assembléia a ser 	 reorgafllZaçã(
instalada.	 brasi

Ao lado dessas questões,
outras certamente surgirão e
ocuparão, nos próximos meses, as atenções da im-
prensa e dos cidadãos, algumas de menor importân-
cia, envolvendo disputas pessoais de poder no Con-
gresso Nacional, outras de grande relevância,
concernentes à ordem econômica e social brasileira.

Sem negar a necessidade de debates sobre alguns
temas específicos, quero, no entanto, chamar atenção

para uma importante questão que persiste em
todos os momentos em que afloram os conflitos e
as crises na sociedade brasileira: trata-se do cará-
ter "messiânico" que, via de regra, atribui-se a
pessoas, instituições ou a determinados processos
e situações.

O "messianismo", velho conhecido dos estu-
diosos da realidade brasileira, tem como elemento
central a crença de que os problemas, as crises e
aflições por que passa a sociedade, principalmen-
te no plano econômico, podem ser resolvidos
mediante a simples mudança em determinado

aspecto da ordem institucional, ou, o que é mais
freqüente, pela mera escolha de um líder carismático,

dotado de grande poder de persuasão e convenci-
mento. E, em resumo, uma variante da mesma
espécie de esperança em transformações radicais e
imediatas, que faz o grande sucesso de todas as
formas de loterias, legais e ilegais, que prosperam
no Brasil.

Essa esperança, no entanto, transforma-se
freqüentemente em angústia, frustração ou revolta,
quando não se confirmam as expectativas inicial-
mente formuladas. Nesses momentos de crise social
aguda, as ações dos homens tendem a extrapolar os
limites do pensamento racional, à negação das leis
e dos fundamentos das normas de convivência

social.
A questão de bom sen-

ser vista como so é fundamental para a

um longo e às	 própria sobrevivência da
forma moderna, democrá-

processo de	 fica de se fazer política no
da sociedade	 Brasil. É preciso que não

leira"	 se permitam o surgimento 
o crescimento, sob qual-
quer pretexto, de expecta-

tiva de natureza messiânica em torno da revisão
constitucional que se anuncia.

A revisão constitucional deve ser vista como
verdadeiramente se apresenta: trata-se de uma
etapa de um longo, e às vezes sofrido, processo de
reorganização da sociedade brasileira. Conduzido a
bom termo, com responsabilidade, esse processo
pode em muito contribuir para a melhoria das nossas
condições de vida. Conduzido inadequadamente,
sob o signo do messianismo, corremos o sério risco
de, mais uma vez, termos como resultado odesapon-
tamento, a desesperança ou até mesmo a revolta.

Definir objetivos claros, respeitar os limites
impostos pelos princípios democráticos da Carta de
1988 e, sobretudo, compreender o momento da
revisão constitucional dentro de um contexto mais
amplo e duradouro de reformas estruturais: eis aí a
verdadeira questão de bom senso que atualmente se
apresenta aos políticos, às instituições sociais orga-
nizadas e, principalmente, aos meios de comunica-
ção de massa no Brasil.
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