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Quatro anos para o presidente 
< Aproxima-se o Congresso constituin
te de um momento de extrema 
importância para a definição dos 
contornos políticos do país e do solo 
institucional que poderá sustentar —ou 
não— a estabilidade do desenvol
vimento democrático: o de decidir pelo 
sistema de governo e pelo período de 
mandato do governante. A escolha não 
é apenas estratégica para os cálculos a 
longo prazo —sabe-se que as alternati
vas entre parlamentarismo ou presi
dencialismo, entre quatro, cinco ou seis 
anos de permanência do presidente no 
poder, constituem o ponto crucial onde 
se imbricam e colidem interesses do 
Planalto e das forças parlamentares. 

O caminho que for indicado pela 
Comissão de Sistematização —ainda 
que não venha a ser o definitivo, já 
que o texto final terá que obter o 
referendo do plenário— repercutirá 
imediatamente no mapeamento dos 
rumos da transição. Os últimos 
discursos do presidente em rede 
nacional de rádio e TV —propondo-se 
a "aceitar" um mandato de cinco anos 
e, a seguir, depositando, para efetivá-
lo, todas as suas fichas na tentativa de 
obter base parlamentar— foram sufi
cientes para revelar a dramaticidade da 
disputa. 

Luta-se por um sitema ou por outro 
tendo-se em mente proveitos imediatos. 
Se há os que prezam argumentos 
razoáveis, construídos com alguma 
integridade, não se pode fugir à 
constatação de que a maior parte dos 
envolvidos move-se exclusivamente por 
causas menores, recorrendo a raciocí
nios espetaculares para vestir com uma 
rota objetividade a pequenez do 
fisiologismo. 

Vive o país uma crise preocupante, 
bombardeada por propostas aventures-
cás e irresponsáveis. Acena-se com um 
voiuntarísmo que mal disfarça voca
ções golpistas; propõe-se o retrocesso 
com pose progressista; tenta-se trans

formar em ponto terminal da transição 
aquele que foi o de seu começo, como 
se o país devesse, pateticamente, 
avançar para trás. 

Mas se as propostas desestabilizado-
ras devem ser postas a nu e 
repudiadas, não se pode simplesmente 
endossar o espetáculo de miséria 
política promovido pelo governo Sar
ney, por sua amorfa base política e por 
seus adversários de ocasião. São os 
próprios condutores da política os 
responsáveis pelo ceticismo da opinião 
pública e pelo crescente desembaraço 
dos pequenos conspiradores, os eternos / 
oportunistas que pululam nas dobras 
do poder. 

É preciso que a transição se 
complete, que o país finalmente eleja 
seu governante, que se chegue a uma 
Constituição arejada, livre de amarras 
cartoriais, de protecionismos minúscu
los, de casuísmos deformadores. 

A Folha já manifestou sua posição a 
favor do presidencialismo e do 
mandato de quatro anos com direito a 
uma reeleição —o que se aplicaria ao 
próprio governo Sarney. Considera a 
fórmula como a mais adequada às 
características históricas do Brasil; se 
escolhida, permitiria efetivamente 
harmonizar a necessidade imediata de 
uma solução para o quadro de crise 
com os anseios de uma sociedade que, 
há décadas, deseja eleger seus gover
nantes e tê-los, de fato, ,à frente do 
país. O mandato renovável de quatro h 
anos permite convocar eleições sem 
interromper, de forma irresponsável e 
demagógica, o processo constituinte, e 
faculta ao presidente Sarney submeter 
sua continuidade no posto ao desejo 
soberano dos eleitores. 

Cabe aos constituintes a decisão 
final. Que a tomem com altivez, 
olhando para o futuro, e não 
simplesmente para as recompensas i 
pessoais, imediatas, mesquinhas. 1 


