
T odos nós sabemos bem que as 
agitações que tém havido entre 
nós procedem de havermos ante

cipado a nossa organização política a 
social, declarou em 1841 o senador 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

O pronunciamento, considerado singu
larmente progressista à época, não 
correspondia porém à verdade dos 
fatos. 0 que o velho regente do Império 
e representante da província de Sáo 
Paulo na câmara vitalícia deveria ter 
dito é que a nossa organização política 
bloqueava a necessária reorganização 
social. 

Quase século e meio após a situação é 
essencialmente a mesma. E tal como 
em 1841 — mas já agora sem o beneficio 
da ingenuidade — ainda há quem se 
julgue moderno ou realista ao propor 
que a reforma política venha depois da 
reforma econômica ou social. Para uma 
esquerda que não digeriu grossos boca
dos mal mastigados de Mane, o que 
importa é a legalização dos partidos 
clandestinos, a reorganização sindical e 
a revogação da lei de greve, pois o resto 
é formalismo. Para a direita, que 
redescobríu as virtudes do liberalismo 
(econômico, bem se vê, pois estes 
recentes declamadores da liberdade 
sempre foram aplicados serviçais do 
poder militar), o governo deve pôr 
ordem na casa e sanear as finanças, 
evitando as "agitações" políticas. Para 
os personalistas de sempre, enfim, o 
essencial é voltar ás eleições diretas á 
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Presidência da República, com o que 
tudo mais será resolvido por via de 
conseqüência. 

O que está em jogo no momento, 
porém, é algo muito mais sério, porque 
condicionante de tudo mais. Ê a 
estabilidade e eficiência do regime 
democrático, sem o que todas aquelas 
medidas tomam-se inconseqüentes e 
precárias. O que está em causa é a 
capacidade do sistema político de pro
piciar o desenvolvimento nacional com 
justiça social; a possibilidade de se 
organizar o exercício do poder, de todos 
os tipos e em todos os níveis, de forma 
consentida e tecnicamente adequada, 
para o estabelecimento progressivo da 
igualdade entre todos os que vivem em 
solo brasileiro. 

É claro que isso implica planejamento 
institucionalizado, com objetivos discu
tidos e aprovados pelos autênticos 
representantes dos grupos sociais inte
ressados. Implica a redefinição de 
funções dos Poderes do Estado, buscan
do o controle democrático e a eficiência 
operacional. Implica o reforço dos 
direitos essenciais do homem e do 
cuidado, com o estabelecimento de 
instrumentos jurídicos que assegurem 
sua defesa contra o abuso de poder e a 
interferência direta do cidadão nas 
funções públicas. 

É isso que se chama, propriamente, 
reconstituir o País. Ê isso que o povo 
espera e exige — ainda que de modo 
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desarticulado — num futuro próximo, 
mais próximo do que imaginam os 
políticos experientes. Que ninguém se 
iluda: a explosão de sentimentalismo e 
frustração, por ocasião da morte de 
Tancredo Neves, foi o sintoma evidente 
de que a revolta popular já atingiu o 
nível mais profundo da confiança e do 
respeito em relação a todos os que 
mandam, no Estado e na sociedade. 
Temporizar, agora, é loucura ou creti-
nice. 

Daí porque o restabelecimento de 
eleições diretas â Presidência da Repú
blica, antes da reconstitucionalizaçào 
do País, é hoje uma medida inoperante 
e perigosa. Inoperante para acalmar o 
povo, pois essas eleições não seriam um 
derivativo à frustração crescente. Peri
gosa, pela natural tendência das forças 
políticas vitoriosas de querer conservar 
o quadro constitucional em vigor, pelo 
menos em início de mandato. Assim, as 
"diretas já", que eram o primeiro passo 
à derrubada do regime militar em 1984, 
tornam-se agora um pífio sucedâneo da 
democratização. 

Também inaceitável é a idéia de se 
realizarem eleições presidenciais dire
tas, juntamente com a eleição da 
Assembléia Constituinte. Ê claro que 
esta ficaria singularmente cerceada, de 
fato, em sua soberania, no tocante à 
Presidência da República. Com um 
presidente eleito ao mesmo tempo-em 
que se instala a Constituinte, teria esta 
ampla liberdade para substituir o presi

dencialismo pelo parlamentarismo, ou 
para alterar substancialmente os pode
res do presidente num regime não-par-
lamentar? 

A melhor solução, portanto, é a de se 
iniciar o processo de democratização 
pela convocação da Constituinte, de 
sorte que os novos Poderes da Repúbli
ca sejam preenchidos de acordo com as 
regras e princípios da nova Constitui
ção. 

Eis porque tenho sugerido a realiza
ção de eleições para a Constituinte no 
firimeiro semestre de 1986, ou seja, no 
inal da presente legislatura, admitindo 

que os trabalhos constitucionais este
jam encerrados antes do fim do ano. A 
nova Constituição, em disposição transi
tória, determinará a data das eleições 
presidenciais diretas, caso a Assem
bléia Constituinte decida manter o 
presidencialismo. 

Oxalá o atual presidente da República 
saiba compreender que a sua legitima
ção no cargo, perante a opinião pública 
e as pressões partidárias, somente 
decorrerá de sua decisão de assumir, 
desde já, a liderança desse processo 
constituinte. Quem sabe o sr. José 
Sarney, num desses gestos isolados que 
mudam a História, antecipe a reorgani
zação política do Pais, evitando com 
isto a desagregação social. 
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