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PAULO LUSTOSA-

Se o plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte 
confirmar a decisão da Co
missão de Ststematizaç-ao e 
fixar em quatro anos o man
dato do presidente Sarney, há 
alguns riscos que precisam 
ser contornados com a máxi
ma atenção pela classe políti
ca. 

O primeiro deles diz respei
to à própria eleição. Ela não 
pode ser servida â sociedade 
como uma penacêla, que Irá 
resolver todos os seus proble
mas. Não irá. como é óbvio. A 
eleição, em si, não resolve 
problema algum. Apenas 
cria condições políticas mais 
favoráveis para que os pro
blemas comecem a ser resol
vidos. 

A solução, porém, só virá a 
partir do esforço conjugado 
de toda a sociedade — com 
trabalho, espirito de renún
cia, engenhosldade e paciên
cia. Para alguns, Isso pode 
parecer evidente. O certo, no 
entanto, é que não tem sido 
assim. Ao longo dos últimos 
anos. desde a memorável 
campanha das dlretas-já. de> 
64, a sociedade brasileira foi 
mobilizada pelos políticos pa
ra atuar diretamente na re-
modelagem do Pais. 

Foi, sem dúvida, um mo
mento grandioso. Só que, por 

equivoco ou mà-fè (ou am
bos), foi sendo inoculada nas 
pessoas a convlcç-ao de que 
aquela conquista — as dire
tas — iriam, num passe de 
mágica, resolver todas as 
afllç-oes do País: salário 
mínimo, fome, desemprego, 
abastecimento, divida exter
na etc. As diretas não vinga
ram, mas, para não permitir 
que o povo se desmobilizasse, 
as energias ali concentradas 
foram direcionadas para a 
c a n d i d a t u r a T a n c r e d o 
Neves-José Sarney. 

A eleição de ambos funda
ria uma Nova República e es
ta, por si só — e sem que nin
guém tivesse que se sacrifi
car —, resolveria todos os 
problemas nacionais. Mais 
uma vez, a panacèla. 

Quando finalmente tomou 
posse, após a tragédia de 
Tancredo, o presidente Sar
ney defrontou-se com um vo
lume de expectativas confli
tantes e Imediatas que sim
plesmente não estava ao al
cance de nenhum ser humano 
atender. N-ao dispunha da 
varinha de cond-ao que per
mitisse baixar a lnflaç-ao 
sem dor, estimular o cresci
mento sem esforço, saldar a 
dívida externa sem sacrifício 
da poupança Interna etc. etc. 

Surge, ent-ao o Plano Cru
zado, uma boa Idéia desperdi
çada pela cupidez eleitoral do 
PMDB. que não permitiu os 
ajustes necessários e Iludiu a 

boa-fé do Pre sldente. O Pla
no foi servido á opinião públi
ca como a poção mágica que, 
enfim, resolveria todas as 
aflições nacionais. Ele, no en
tanto, era apenas um ponto 
de partida, não a chegada. E 
esse equivoco foi fatal, como 
se veria a seguir. 

A quarta panacèla não de
moraria. Foi ela a Assem
bléia Nacional Constituinte. 
Foi servida à opinião pública 
como o grande remédio para 
todos os males nacionais. Ha
via um slogan do PMDB que 
dizia "Do feijão a Constituiç
ão", sugerindo que a Consti
tuinte Iria até mesmo colocar 
comida na panela do pobre. 

Isso explica o volume de su
gestões absolutamente des
propositadas que chegaram 
aos constituintes. Houve pro
postas em torno do congela
mento das passagens de ôni
bus, outra de distribuição de 
cestas básicas allmentares 
etc. Para a população, a 
Constituinte não era exata
mente o reordenamento 
juridlco-poMtco do País, mas 
o próprio Paraíso na Terra, a 
distribuir o maná da redenç
ão. 

Mais uma frustração, em 
conseqüência. 

Agora, preparamo-nos pa
ra servir mais uma panacèla 
à população: a de que (mais 
uma vez) as eleições diretas 
de presidente irão salvar o 
Pais. Todas as aflições que 

vivemos, segundo esse ra
ciocínio tortuoso, decorrem 
não de uma acumulação su
cessiva de erros e políticas 
praticados em algumas déca
das, mas tão-somente ao pre
sidente Sarney. E n-ao exata
mente por ele, mas pela cir
cunstância de ele ter sido 
eleito por via indireta. Pare
ce piada, mas não é. E exata
mente o que está sendo repe
tido, com o ar mais solene, 
em todas as tribunas dis
poníveis no Pais. 

Ao lado disso, serve-se 
também o ungüento do parla
mentarismo. A maior nação 
do Planeta, os Estados Uni' 
dos — que ê também a maior 
democracia que lá tivemos — 
, é presidencialista, desde 
sua fundaç-ao. No entanto, 
argumenta-se, nosso desen
volvimento não decola em 
função do regime presiden
cialista. O mesmo ocorre 
com o nosso regime democrá
tico: ele seria incompatível 
com o presidencialismo. 

NSo é só: querem o parla
mentarismo, mas sem elei
ções: elas viriam apenas pa
ra o Presidente da República. 
O atual Congresso, por ter si
do eleito pelo voto direto, n-ao 
precisaria de passar nova
mente pelas urnas. Ora, o 
Congresso foi eleito tão-
somente para legislar, não 
para governar, Com o parla
mentarismo, o Legislativo 
passa a ter funções executi

vas. Nessas circunstancias; ô 
eleitor passa a adotar outro i 
critério ao escolher candida
tos. E entre estes devem es
tar presentes as vocações ad
ministrativas do Pais. 

Portanto, é inconcebível 
pensar-se em mudar o siste
ma de Governo e não mudar 
a representação parlamen
tar. E ainda: ê Igualmente 
fundamental que se consulte 
a população, através de ple
biscito. 

Pessoalmente, sou favorá
vel a que as elelç-oes só se 
realizem em 1969. Assim, o 
País teria a calma necessária 
para cumprir, sem atropelos, 
o cronograma da transição — 
que não se esgota com a pro-
m u l g a ç â o d a f u t u r a 
Constltulç-ao. mas com a ela
boração das constituições es
taduais e a compatlblllzaç-ao 
de toda a legislação ordinária 
e complementar à nova or
dem. 

Mas, se a maioria entender 
que. antes disso, ê preciso 
eleger um novo presidente, 
ent-ao não há salda:' todo o 
quadro político deve ser zera-
do. Afinal, não apenas o Pre
sidente, mas todos os que ai 
estão foram eleitos com base 
na velha e então já falecida 
Constituição. Se um não ser
ve, não servem os demais. 

Ex-mlnlstro e ex-depütadd, 
presidente do Centro de 
Apoio a Pequena e Média 
Empresas (Cebrae) 
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