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A mesma pipa 
Fernando Pedreira 

4 4 ̂ T1 u nunca quis dizer que os conservadores fossem geralmen-
J C i te burros. O que eu quis dizer foi que as pessoas burras 

são geralmente conservadoras. Esse fato me parece tão óbvio e tão 
universalmente aceito como princípio, que não posso imaginar um 
gentleman verdadeiro que o negue." 

Assim falava o liberal inglês John Stuart Mill, durante um 
debate no Parlamento de seu país, há cerca de século e meio. 
Acreditava Mill que um bom partido conservador tende natural
mente a atrair para si a maior parte das reservas de burrice da 
comunidade, o que o torna quase sempre solidamente estúpido, mas 
também extremamente poderoso. Os conservadores, portanto, não 
teriam do que se queixar. 

John Stuart Mill foi contemporâneo de Alexis de Tocqueville, 
de Marx e Engels, e de Augusto Comte, Nada menos. Em matéria 
de idéias sobre a ordem social e as relações entre os homens, 
entretanto, talvez convenha dizer desde logo que os períodos em 
que as idéias nascem acabam se revelando, quase sempre, melhores 
ou menos maus do que aqueles em que elas são aplicadas... 

No nosso distante Brasil, por exemplo, a República de 1889— 
e muito do que ela nos tem trazido de pior, o seu lado castrensê, 
ditatorial — veio em boa parte da influência de Comte. E não é 
preciso nem lembrar o que têm passado, ao longo deste século, 
russos, chineses, cambojanos, vietnamitas, poloneses e assemelha
dos, por força da diligente aplicação das idéias de Marx em seus 
pobres países,, Resta o consolo de que, também na esfera das 
religiões propriamente ditas, Jesus Cristo será sempre melhor que 
sua Igreja, e Alá que seus temíveis profetas terrenos, tanto piores 
quanto mais fanaticamente apegados às suas sagradas verdades. 

Stuart Mill era um liberal e, no seu tempo, os liberais eram 
minoria, diante de uma sólida e firme maioria conservadora. Hoje, 
cento e cinqüenta anos mais tarde, quem serão os conservadores 
(que atraem a burrice) e quem serão os renovadores, os reformistas? 
Eis aí uma questão que talvez seja a chave para o entendimento 
desses pífios debates que costumam dividir os políticos — muito 
especialmente em terras de jericos, isto é, na nossa divertida 
jericolandia brasiliense. 

Tivemos, ainda agora, uma semana de fogos cruzados, 
durante a qual muitos chegaram a temer pela sorte das nossas 
esfrangalhadas instituições. O presidente Sarney, cercado de ban
deiras e apoiado pelos seus generais, foi à televisão para condenar o 
projeto da nova Constituição e declará-lo inaceitável. Aprovado 
como está, o projeto levaria o Estado brasileiro à falência e o país à 
ingovernabilidade. Já não haveria dinheiro, anunciou dramatica
mente o presidente, nem mesmo para a merenda escolar e todos 
esses programas assistenciais que ajudam o povo humilde a sobrevi
ver, como o programa do leite para as crianças (que enriqueceu o 
seu ministro Aníbal Teixeira e respectivas famílias). 

E eis aí um primeiro ponto que está a merecer a atenção 
cuidadosa de brasileiras e brasileiros. O presidente fala grosso 
(cercado dos símbolos da pátria) porque é fraco; grita porque sua 
voz não tem o peso da autoridade; é enfático demais porque não se 
sente acreditado. Até aí, não haveria motivo para cuidados maiores. 
A tendência a compensar com ruídos exteriores o vazio interior 
costuma ser a reação normal das pessoas, quando por infelicidade se 
encontram na situação atual do presidente Sarney. 

Tomados em conjunto, entretanto, os mais recentes pronun
ciamentos do chefe de Estado, como o discurso de Juazeiro 

(comentado brilhantemente por Moacyr Werneck de Castro) ou o 
de Urucu, na Amazônia, estão revelando, na psicologia do cidadão 
Sarney, uma evolução perigosa. Não só presidente se recusa a ver a 
realidade dos fatos, a condição real da sua presidência, como vai 
mais além. Começa a considerar-se, no íntimo de si mesmo, como o 
salvador da pátria, um moderno Antônio Conselheiro. 

"Deus, em sua infinita bondade", diz ele, "quis que o 
nordestino do Maranhão viesse a ser presidente do Brasil, coisa que 
jamais pensei. E permitiu que eu começasse a realizar o que parecia 
uma quimera" (...) "Não sei onde estaríamos hoje se (o país) não 
tivesse um homem (ele mesmo) que cultivou as virtudes que o padre 
Cícero ensinou"... 

Pode-se imaginar que José Sarney, com essas palavras, 
quisesse apenas impressionar os sertanejos que o ouviam, mas o 
mais certo é que essa imagem messiânica do presidente, ungido pela 
graça divina, seja a que está crescendo dentro dele próprio, por trás 
do seu espesso bigode. E o que parece mais grave é que a alienação 
presidencial está sendo usada pelo grupo de áulicos e espertalhões 
que o cercam e o empurram a aventuras como a do desatinado veto 
à Constituição nova. 

Esperemos que a derrota fragorosa de quarta-feira tenha sido 
um jato de água fria, se não no nascente messianismo sarneyco, ao 
menos na ambição ería afoiteza dos seus principais mentores e 
apaniguados. Essa derrota, entretanto, por maior que tenha sido a 
satisfação moral que pôde trazer aos verdadeiros democratas, na 
verdade não mudou nada, nem no quadro político, nem muito 
menos na situação do povo e do país, que continuam na mesma. 

Foi, portanto, a rigor, uma vitória conservadora, e isto por um 
motivo muito simples: os dois lados em confronto, sarneysistas e 
ulissistas, são igualmente conservadores, estão igualmente empe
nhados na preservação e no inchaço da mesma sempiterna Repúbli
ca patrimonialista na qual se cevam; na qual engordam os seus 
currais eleitorais e entopem de dinheiro público os negocistas e 
tubarões do seu vasto entourage. 

Eis-nos, pois, de volta a Stuart Mill. Quem são hoje os 
conservadores que atraem a burrice e formam a sólida maioria que 
sustenta o poder? Na verdade, a Nova República é o seu codinome, 
a sua bandeira, e eles são tantos que se dividem em facções, e 
brigam e discutem, enquanto comem todos na mesma mesa, com 
uma voracidade e uma avidez que as disputas só fazem, avivar. 

Onde estarão os "liberais" de hoje, os verdadeiros renovado
res? Eis aí o que muita gente boa (aí incluídos os tucanos do senador 
Fernando Henrique) não consegue ver. Certamente o fisiologismo e 
a corrupção não vão acabar da noite para o dia; certamente a 
política continuará a ser sempre "a arte do possível". Mas o que o 
quadro atual está grítantemente mostrando é que a mistura de 
jerimum com abobrinha funciona mal e custa cada vez mais caro aos 
cidadãos. 

Um país como o Brasil, com uma economia como já é a nossa, 
não pode carregar indefinidamente nas costas a inflada mochila do 
Estado populista. Não pode, sobretudo, ser governado por políticos 
qüe, na verdade, são autênticos gigolôs da pobreza popular, e só 
pensam e agem em função de nomeações e verbas (e negociatas) 
para seus clientes e cupinchas. 

A inflação disparada, a desordem financeira, o arrocho 
salarial, a miséria popular acrescida são o preço que a Nação está 
pagando pelo governo desses senhores. Ulissistas e sarneysistas têm 
sido, nesse sentido, vinho da mesma pipa. 

Concluída a Constituição* esperemos que, daqui para a 
frente, conservadores e renovadores se definam mais claramente. 
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