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O brasileiro ainda não adquiriu o hábito de se perguntar 

a respeito do que pode fazer pela sua História, embora 
se queixe do que ela eventualmente deixa de fazer por ele. 
A situação vai mudar com a nova Constituição. Vale por 
uma despedida o fagueiro comportamento pós-Constituinte, 
característico de quem concorda que a História ocorra à sua 
revelia e se contenta com vantagens aleatórias. 

Não passou pela cabeça do brasileiro, ao sufragar o seu 
constituinte, a ideia de ter uma Constituição como a que 
está saindo do forno. Nem pela cabeça dos candidatos. 

O descaso podia ser notado no uso frequente do verbo 
mais inadequado para exprimir o sentido real da ação 
constituinte: dizia-se por toda parte — rádio, televisão, 
conversa de bar, tribuna parlamentar — que os constituintes 
iam escrever a nova Constituição. Se o problema fosse 
apenas de redação, acabaria no vestibular das universida
des. Francisco Campos fez sozinho e em horas a carta 
constitucional do Estado Novo. Pelo que aprontou, pode-se 
concluir que, em matéria de constituições, o risco de um 
únicb redator é muito maior que o de uma assembleia 
inteira. 

Tudo parece supérfluo quando o sentido oculto aflora 
nos fatos sem a necessidade de explicações teóricas. A 
dificuldade está em desentranhar o que se esconde no 
avesso. Constituinte não gera revolução: no máximo a 
acomoda. Normalmente não vai além de algumas cotovela
das: Uma empreitada demolidora à francesa, como em 
1789, não conta entre nós com antecedentes que a recomen
dem. E, à brasileira, estamos fartos. Por falta de melhor é 
que a boa solução sempre acaba sendo a velha democracia. 

Fato é que o brasileiro ainda não se refez da surpresa 
de ter uma constituição com o cheiro de original. Pelo que . 
ouve dizer, inclusive por parte dos que falavam mal da 
Constituinte, saiu melhor que a encomenda. Não é difícil 
encontrar o fio invisível da desconfiança e da má vontade 
com a Constituinte. O equívoco começou na França. É uma 
praxe só se convocar constituinte em último caso, a não ser 
quando é a primeira na vida de uma nação. Nós já estamos 
na quinta. A francesa de 1789 durou três anos e, insatisfeita, 
assim que terminou já precisava de outra constituição. Não 
é esse o caso do Brasil. 

A nossa Constituinte de 87*88 foi um pouquinho mais 
longe no plano social e em matéria de direitos políticos. 
Quanto ao mais, ficamos onde já estávamos. Mas não 
deixaram de ter razão (pelo que lhes toca) os poucos que 
têm muito a perder. Não por isso, evidentemente, pois' 
ainda lhes sobraria o suficiente, mas pelos muitos que têm 
pouco a receber. Não daria para todos. 

No fim acabou dando certo. Entre favorecidos e 
prejudicados, salvaram-se todos e o saldo foi favorável à 
democracia. O grande perdedor, ao que se sabe, velo a ser o 
capital estrangeiro, que se sente agora hóspede indesejável. 
Em meio a todos os receios e divergências, destacou-se por. 
sobre as miudezas, em espetáculo magnífico de convergên
cia, a Great Bargain que fez de São Francisco —• dando e 
recebendo com espírito de fartura — o padroeiro da 
Constituinte. 

A impressão final descortina na Constituinte um 
campo de batalha depois da própria que, a rigor, também 
não houve. Isto é Brasil. Voto à direita, voto à esquerda — 
tudo devidamente sistematizado —, venficou-se de repente 
um desajustamento. Que foi? Que não foi? No dia em que 
se contar direitinho como apareceu o Centrãp. para ocupar o 
lugar do partido que faltava, vai-se entender também por 
que voltou a faltar logo em seguida, assim que dele se 
precisou mais vezes. 

O Centrão nâo passou da materialização do velho 
receio de que é perigoso brincar em serviço numa Consti
tuinte Têm lá as suas razões os que consideram risco 
convocar assembleias dotadas de poderes soberanos. Sabe-
se como começam (com jeito de quem nada quer) mas não 

: consegue prever Wttlõ U!HHillSlu. ficou confirmado que a 
tentação da soberania é incontrolável: constituintes não 
resistem a oportunidade .de desencadear forças realmente 
ocultas e incontroláveis sob as aparências de normalidade. 

Pek) que se viu, o perigo foi real — desse ponto de 
vista míope. Há quem sinta calafrio quando se lembra da 
Sistematização, que parecia uma revolução francesa na 
televisão, embora se tratasse apenas de preparar uma 
.Constituição (como o peru) à brasileira. Isto é, com farofa. 
Nessa matéria há um reparo a fazer sempre que a oportuni
dade volta. A História era para ser outra, muito diferente, 
quando Luís "XVI — às voltas com uma reforma fiscal para 
desmontar o déficit público — não conseguiu separadamen
te convencer a nobreza e o clero a aceitarem a democratiza
ção dos impostos. Viu-se na contingência de convocar os 
Estados Gerais para uma solução conjunta, mas, pela falta 
de hábito de se reunirem, a nobreza^ o clero e a burguesia 
não conseguiram ficar de acordo sequer sobre as prelimina
res regimentais. 

Estourou a revolução? Depois. Esse temor de que 
assembleias constituintes são perigosas é um trauma históri
co que o tempo não conseguiu eliminar 200 anos depois. E 
falsa, porém, a relação de causa e efeito entre constituintes e 
revolução. Da mesma forma que o japonês da anedota, ao 
acionar a válvula da descarga, não podia ser responsabiliza
do pela explosão atómica de Hiroxima. Foi apenas coinci
dência. 

Só aparentemente os fatos se passaram assim na 
França de 1789, pois a verdade é que a Constituinte estava 
no programa. O pobre Luís XVI convocou os Estados 
Gerais depois que todos os recursos pifaram. Quando não 
aguentou mais segurar o déficit público, o rei começou a 
correr atrás do prejuízo mas não o alcançou. 

Os Estados Gerais reuniram 1 mil 144 deputados que, 
eleitos pelas três ordens, assim se distribuíam: 285 da 
nobreza, 291 do clero e 578 da burguesia. Pintou logo a 
democracia. Pela praxe, porém, cada ordem valia apenas 
um voto. A burguesia, que era o Terceiro Estado, encheu-se 
de brios, falou grosso e se retirou para o galpão esportivo ao 
lado da sala de reuniões fechadas por ordem do rei (para, 
acabar com a brincadeira demorada) e ficou esperando a 
divisão do clero. Não deu outra. O Terceiro Estado e o clero '• 
dissidente proclamaram-se Assembleia Nacional Constituin
te, com iniciais maiúsculas, para ©fsue desse e viesse. Foi 
emocionante o juramento de não selejiararem antes de dar 
à França uma Constituição. Cumpriram. 

A questão do medo subjacente decorre de que a 
primeira assembleia constituinte não tinha em mira fazer 
revolução, e sim Constituição, como o próprio nome 
indicava. Não obstante, acabou fazendo ambas. Aconteceu 
que. ao cuidar da Constituição, não teve como fugir à 
fatalidade, porque era portadora da necessidade de transfor
mações mais profundas que as cogitadas. 

A nossa 5a. Constituinte só foi longe porque o Brasil 
tinha ficado muito atrás. A cidadania se aprumou e está em 
condições de tocar para frente. O brasileiro foi reforçado 
por uma carteia de direitos para fazer o que lhe compete 
numa democracia. Embora valha pouco por si mesma, uma 
Constituição basta quando há vontade dos cidadãos em fâzê-
la valer. Fizemos pouco caso da oportunidade de votar e 
exageramos agora no sentido contrário, para compensar. 
Vai-se conferir na prática a disposição da vontade social. O 
fato é que não chegou a fazer a cabeça dos brasileiros a 
hipótese de que estivesse diante dele a oportunidade de 
eleger uma Constituinte considerando ao mesmo tempo as 
vantagens e os riscos da iniciativa. 

Por conta da Constituição a ser promulgada, sinaliza 
no horizonte outra onda de confiança com a exagerada 
proporção da campanha pelas diretas e da vitória no colégio 
eleitoral, isto é, destinada a enganar. As diretas deram em 
nada e a indireta resultou em José Sarney, que está aceso 
para praticar surf nessa onda cívica, depois de ter falado tão 
mal do mar 


