
* # > 
^ 

^à. 
^ 

Opiri 

MAR 19, da carochinha 
Wilson Figueiredo 

A ntes de pedir outra vez a mão à 
Nova República, o parlamentaris

mo já tinha sido visto, muito bem vesti
do, rondando respeitosamente a casa do 
presidente Tancredo Neves, nas vésperas 
da posse. O parlamentarismo leva ao pé 
da letra aquele conceito britânico, segun
do o qual elegância é a arte de se vestir 
sem chamar a atenção. 

Quis, no entanto, o destino que a 
moça recém-chegada acabasse indo mo
rar com o tio bigodudo, que antipatiza 
com o galante parlamentarismo. Confor
me antigo costume patriarcal, na falta do 
pai, o tio arfogou-se o direito de decidir 
qual o mais conveniente sistema matri
monial para a núbi! república de 85. 

O vice Sarney, já então no segundo 
estágio, amarrou a cara e fechou as 
janelas para acabar com o namoro. O 
parlamentarismo ficou fazendo serenatas 
e passou a frequentar o senador Affonso 
Arinos e outros a quem levou carta de 
recomendação. O tio presidente foi todo 
solicitude com o presidencialismo, en
quanto a pobre moça contrariada veio 
definhando e perdendo as cores. 

Não se entende. O parlamentarismo 
tem todos os predicados para ser marido 
estável, do tipo que briga e se reconcilia 
com a mesma facilidade. Contrasta com o 
presidencialismo machista, de hábitos ru-

: rais, capaz de montar casa militar para a 
amante e dispensar-se de qualquer satis
fação, a quem quer que seja. O parla
mentarismo leva para o casamento, como 
enxoval, uma tradição de hábitos demo
cráticos adquiridos na Grã-Bretanha. 
Tem a vantagem, por ser mais velho, de 
restaurar o respeito mínimo que deve 
haver na coisa pública. Ninguém é mais 
representativo, do ponto de vista da esta
bilidade matrimonial, do que o preten
dente parlamentarista que tem bons ante
cedentes históricos no Brasil, e tudo para 
fazer feliz a Nova República. 

Se o parlamentarismo não tivesse 
qualidades que nós, os brasileiros, não 
aprendemos a apreciar devidamente, já 
teria sido discretamente aposentado na 
Europa. No entanto, monarquias e repú
blicas por lá o adotam sem exceção. Até 
os regimes socialistas o preferem; Se 

Ainda agora, a propósito da resposta 
que a mãe constituinte ficou de dar por 
estes dias, ouve-se falar em qualidades do 
presidencialismo — muito poucas, por 
sinal — para um.casamento que se pre
tende duradouro. O presidencialismo é 
um sistema de governo que depende 
noventa por cento do presidente. A elei
ção pode ser o melhor meio de escolher 
presidentes, mas está longe de ser perfei-. 
to: o eleitor escolhe entre candidatos que 
ele não seleciona. Uma campanha eleito
ral não passa de um leilão de virtudes' 
cívicas, que os candidatos oferecem mas 
não se obrigam a entregar a domicílio. 
Eleição de presidente da República no 
presidencialismo é como a compra de 
bem durável, que as lojas avisam de 
antemão que não trocam se apresentarem 
defeito. Num país incapaz de proteger 
um pobre consumidor, como é que al
guém pode ser presidencialista? 

Á primeira república casou-se com o 
presidencialismo, que até 1930 teve pelo 
menos a compostura que os manuais de 
história dizem. Quem acabou mal-
afamada foi a república, e não o presi
dencialismo. E, como é mais fácil trocar 
presidente do que sistema de governo, o 
Brasil estabeleceu uma norma geral. 
Mantém o presidencialismo e muda presi
dentes, pelo voto ou sem o voto. 

Desde o começo, o presidencialismo, 
no que nos diz respeito, foi entendido e 
praticado, solene ou escrachadamente, 
na primeira pessoa do singular, sem a 
menor consideração pela primeira dó 
plural, e com total indiferença pelas de
mais pessoas, do singular ou do plural. 
Nunca se interessou em criar partidos, 
porque os govemistas fazem um bom 
partido, e os que não concordam têm 
assegurada a liberdade de discordarem na 
oposição. Para que mais? Por isso, pode 
dar-se ao luxo de dizer, quando o parla
mentarismo pede a hião da Nova Repú
blica, que não faz fé num regime que 
precisa de partidos políticos consistentes 
e atuantes. Não existem mesmo. E por 
que o presidencialismo não os providen
ciou? ''.'.-'"• 

Em 1946, o Brasil saiu da primeira 
ditadura, mas não houve jeito de sair do 
presidencialismo. Os constituintes eram 
contra a ditadura, mas não foram capazes 
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fosse verdade a dé-
.cima parte do que 
' dele diz,,ehtré'nòs, 
a oligarquia políti- j 

; ca — essa; tia de 
língua comprida — 
, os cientistas polí-

j. ticos já teriam se 
j arriscado a um pa
recer conclusivo 
contra as suas pre
tensões. Só o hábi
to da maledicência-
explica a imerecida fama de criador de 
cr ises^ tudo jnvejrdade. Encrenqueiro é 
o outro, pretendente.- > •- ' "' 

O último pedido.de casamento feito1; 
pelo parlamentarismo foi aceito em de
zembro, em caráter preliminar, pela tia, a 
Comissão de Sistematização. Um dia des
tes a Constituinte,.que é a mãe da Nova 

\ República, vai dar a última palavra. 
, Quem não está gostando nada é o tio de 
bigodes — sem a menor dúvida, presi
dencialista: recusa-se a abrir mão da 

' responsabilidade de administrar o dote 
da sobrinha por dois anos. No fundo, é 
picuinha de vice e mania de implicar. A 

';Nova República flertou ostensivamente 
| com o parlamentarismo desde o dia em 
! que chegou. Com a simpatia risonha do 
^presidente Tancredo Neves, ninguém du-
• vida que o casamento seria uma festa. 

A primeira república (que vem a ser 
ttia-avó dessa núbil promessa que o parla-
(mentarismo e o presidencialismo dispu
tam) casou-se com o presidencialismo. 
[Durante a sua longa existência política, 
jconseguiu fazer com que os brasileiros • 
fossem se esquecendo- das virtudes do 
parlamentarismo ou se afeiçoando, pela 
convivência, aos defeitos do presidencia
lismo. Para o brasileiro, não é difícil 
esquecer. Naturalmente, ele deixa de se 
lembrar. 
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de entender que só o presidencialismo 
tem capacidade de'produzir ditadores.. 

' Nâo.sè"çpnhéce ditador com parlamenta-
rismo.',.'' 'V .% . ' . y ' .-

Mesmo sem .se lembrar muito bem, o 
brasileiro sente uma certa nostalgia inde
finida: o Brasil chegou a conhecer parti
dos nacionais, razoavelmente representa
tivos e autênticos, naqueles que nasceram 
quando a ditadura se retirou em 45. Vê-
se melhor com a distância do tempo o que 
não se percebeu ao vivo. O presidencia
lismo perdeu a oportunidade, e os consti
tuintes de então não a aproveitaram. 

O parlamentarismo apareceu antes 
na vida do brasileiro e, se não se lembra, 
pior para ele, que continua manipulado. 
A Republica teve mandatos presidenciais 
de quatro e de cinco anos, mas abonado 
pela tradição é o quadriénio, que durou 
da proclamação até 1930. Houve um 
curto período de 15 anos, evidentemente 
presidencialista, mas sem presidente elei
to pelo voto direto. Não vale, também, 
citar a farsa de 1961 para cobrar as 
despesas ao parlamentarismo.. 

O parlamentarismo pode não ser tão 
bom quanto parece, mas será inegavel
mente muito superior ao presidencíalis-.' 
mo, que não merece completar 100 anos 
no ano que vem. 
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