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Política 
•CRISE-

UMA AVENTURA PERIGOSA 
O discurso pronunciado pelo 

presidente José Sarney a bordo do 
navio-escola Brasil, e repetido par
cialmente em seu programa de rá
dio na última sexta-feira, é, mais 
do que uma desprezível peça retóri
ca de duvidoso estilo barroco, um 
desonesto e impreciso arrazoado de 
conceitos políticos. Trata-se de um 
texto sibilino e de inegável má-fé, 
que confunde regime com forma de 
governo e identifica, de modo ine
quivocamente autoritário, demo
cracia com ordem. Se não vejamos: 

— A democracia não é fácil. 
Ela é mais do que um sistema de 
governo, ela é um estado de cons
ciência. Ela não pode ser julgada 
pelos que a conspurcam, pelos que 
negam seus valores, pelos que a uti
lizam para matar a liberdade num 
processo que é muito suicida: 
Quando não se respeitam as leis, 
quando se organizam grupos para 
coagir, para atingir a liberdade 
dos outros, o estado de direito entra 
em crise, a transição democrática 
atravessa instantes de apreensões. 
As forças civis responsáveis por ela 
se dividem, dilaceram-se, fracio-
nam-se num processo de autofagia, 
que enfraquece as instituições e jo
ga sobre a Nação perplexidade e 
indagações. Façamos um chama
mento à razão, ao diálogo e à uni
dade, neste momento em que esta
mos presenciando a presença de jo
vens, a geração do futuro, para sua 
formação profissional no caminho 
do mar. 

Todos esses juízos de valor pre
cisam ser interpretados de modo es
pelhado, em virtude de seus objeti-
vos latentes (basicamente, truncar 
a consolidação de um regime aber
to e participativo) e não de seus 
objetivos aparentes (basicamente, 
saudar os guardas-marinha a par
tir de uma lição de "civismo"). On
de está escrito "respeito às leis", por 
exemplo, deve-se entender obediên
cia irrestrita. A quem? Obviamen
te, ás vontades do Planalto e não às 
normas que estão sendo votadas pe
la Assembleia Nacional Consti-
tjiinte. Onde se lê "chamamento à 
razão, ao diálogo e à unidade", de
ve-se entender a exigência de um 
comportamento passivo. 

Onde está dito que a liberdade 
pode culminar "num processo que é 
muito suicida", deve-se entender 
que a democracia concebida pelo 
presidente não passa de um eufe
mismo para descrever um regime 
de homens conformados. E onde ele 
afirma que "a transição democrá
tica" está vivendo "momentos de 
apreensão", deve-se entender que os 
grupos encastelados no poder ao 
longo destes últimos 24 anos não 
pretendem, de forma alguma, par
tilhá-lo com quem quer que seja. 

Aventura autoritária 
'Por isso, o discurso presiden

cial parece uma peça-chave numa 
perigosa aventura autoritária, na 
qual a única dúvida é saber qual o 
verdadeiro papel desempenhado 
por Sarney: se ele é o conspirador-
mor, o Indiana Jones do retrocesso 
político, ou um mero coadjuvante, 
a versão canhestra de um Juan Ma
ria Bordaberry. Mas, qualquer que 
seja a resposta, uma coisa é certa: a 
democracia por ele descrita é uma 
tremenda falácia — entre outras 
razões porque nega o que esse regi
me tem de essencial: a possibilida
de do conflito permanente, da ten
são constante e do fracionamento 
da vontade política de uma dada 
sociedade, em função dos diferen
tes interesses inconciliáveis dos 
inúmeros grupos e classes que a 
compõem. De Maquiavel a Hobbes, 
de Locke a Montesquieu, e de Weber 
a Marx, a política não tem sido 
concebida como reino da razão, 
mas como campo da paixão e.da 
decisão, a qual, para ser respeita
da, não pode apenas estar baseada 
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num ato de força, mas precisa ser 
respeitada por seus valores intrín
secos por parte dos segmentos so
ciais majoritários. 

É por esse motivo, justamente, 
que a democracia não pode, nas 
sociedades complexas, ser encara
da sob um ponto de vista substanti
vo, por meio do qual cada um a 
define conforme sua visão de mun
do e suas conveniências, a exemplo 
de que fez Sarney no navio escola 
Brasil. Ela precisa, isto sim, ser vis
ta sob um ponto de vista instrumen
tal, ou seja: como as regras do joga. 
Trata-se de uma definição singela 
e restrita, porém nem por isso po
bre, e que não pode ser aceita sem 
uma concepção precisa da socieda
de e da história, e que é absoluta
mente incompatível com qualquer 
projeto de caráter autoritário e com 
qualquer visão finalista e totaliza
dora, como a que se depreende do 
discurso do presidente quando ele 
insiste na tese da "unidade" e la
menta, hipocritamente, o "dilace-
ramento" da forças civis. Não há 
novidade alguma nessa definição 
mínima de democracia — basta ler, 
nesse sentido, um sutil e instigante 
artigo de Norberto Bobbio publica
do em dezembro do ano passado 
pela revista Novos Estudos, do Ce-
brap. ' 

— A democracia moderna, que 
nasceu do processo de emancipa
ção da sociedade civil do Estado 
como sistema dominante, e que 
sempre se guiou por aquela concep
ção de fundo segundo a qual (...) a 
sociedade é boa e o Estado é mau, e 
portanto é preciso deixar a socieda
de em liberdade para que se desen
volva, e o Estado com o papellimi-
tado, embora essencial, de regular 
seu movimento. Assim, aceitar a . 
democracia significa: a) o pluralis
mo dos grupos, considerando o Es
tado como um grupo a mais, cujo 
papel é o de mediar os conflitos 
parciais, de cqnstituir-se em árbi
tro deles e, talvez, em parte ou con
traparte nos acordos entre grupos; 
b) o conflito entre indivíduos e 
grupos não só é inevitável como 
também é fator de progresso e, 
como tal, benéfico; c) através dá 
pluralidade dos grupos e de seu 
conflito permanente, a extensão 
da demanda social a que p governo 
deve dar resposta sob a forma de 
decisões coletivas vinculantes. 

Ment i ras conceituais 
A citação é longa, porém feliz 

— e desmascara por completo as 
mentiras conceituais desse patético 
político provinciano que, pela for
tuna, mas sem qualquer virtú, che
gou ao Planalto. A concepção mí
nima de democracia como "as re
gras do jogo", tal qual descrita por 
Bobbio, revela que as sociedades 
modernas e "contemporâneas estão 
em contínua transformação "inclu
sive com independência — acima 
ou abaixo — em relação ao sistema 
político". Em outras palavras, a 
democracia é dinâmica, porque é 
natural que a sociedade, em virtu
de de suas inevitáveis contradições 
económicas, políticas e culturais, 
esteja sempre dividida: Já o regime 
descrito por Sarney é estático, obtu
so e irreal, pois, se por um lado 
concebe o processo social como re
produção reforçada da ordem vi
gente, por outro nega a verdade dos 
fatos no âmbito de um país dilace
rado pela confluência das crises de 
legitimidade, de hegemonia e da 
própria estrutura organizacional 
do Estado brasileiro. Retomemos 
Bobbio: 

— Isto é tão verdadeiro que, em 
40 anos de democracia real, apesar 
de tão imperfeita, nosso país expe
rimentou, e continua experimen
tando, a maior transformação de 
sua história. Uma transformação 
que, entre outras coisas, se produ
ziu durante a hegemonia de um 

partido que nunca escreveu em sua 
porta o lema "reformismo", e sem 
'ufn processo revolucionário (...),• 
mas por meio do respeito mais ou 
menos constante — com suas escor
regadelas, que porém até agora 
não chegaram a ser fatais — às 
regras fundamentais da democra
cia liberal. 

A democracia ó contraditória 

O que essa objetiva análise de 
Bobbio a respeito da Itália do pós-
guerra nos mostra, portanto, é que 
a democracia pressupõe um núcleo 
comum de regras e valores relativa
mente estáveis, capazes de confor
mar um marco jurídico-político re
conhecido por todos os grupos e < 
classes em conflito para a regula
ção e resolução de seus problemas 
— e é para isso que a Constituinte 
vem trabalhando (de modo contra
ditório, é evidente, pois a sociedade 
que a elegeu é essencialmente con
traditória). Mas é preciso ficar cla: 
ro que essas regras do jogo, de ca
ráter basicamente formal, não são 
necessariamente neutras — na ver
dade, elas pressupõem critérios 
partilhados pelos diferentes grupos 
e classes acerca do real e do possí
vel num contexto estigmatizado por 
profundas desigualdades sociais, 
regionais e setoriais. Sem se reco
nhecer esse dado, seria ingenuida
de acreditar que as regras do jogo 
por si só permitiriam a constitui
ção de uma ordem democrática es
tável. 

Por tudo isso, se e certo que a 
democracia não tem condições de 
garantir tanto o conteúdo quanto a 
qualidade das decisões políticas, 
já que ela se reduz a um conjunto 
de procedimentos formais, razão 
pela qual os acordos ora em forma
ção na Constituinte poderão ser re
vogados mais- tarde por novas 
maiorias e por novas coalizões par
tidárias, a transição democrática 
também não pode ser fundada so
bre um pacto substantivo qualquer, 
principalmente sobre valores e ob
jetivos determinados de cima para 
baixo, em nome de ideias discutí
veis como as de Sarney ou sob o 
pretexto de que as dificuldades •eco
nómicas seriam agravadas pela 
realização de eleições este ano. Por 
ser eminentemente passional, e não 
"racional", como quer o presidente, 
a prática política sempre implica 
incertezas — e é por esse motivo que 
nenhum acordo substantivo está 
apto a assegurar antecipadamente 
aos atuais detentores do poder a 
inviolabilidade de seus privilégios 
nem aos grupos e classes excluídos 
o atendimento imediato de todos 
seus anseios. É por isso que a Cons
tituinte não pode ser subestimada 
como um locus político fundamen
tal para o futuro do País. 

Como nos processos de constru
ção democrática nenhum grupo ou 
classe pode ter a certeza de que sua 
identidade e seus interesses vitais 
venham a ser efetivamente respei
tados, a transição para a democra
cia precisa ser encarada com rea
lismo — ela é o resultado contin
gente dos conflitos do momento, o 
que um autor já chamou de "rótulo 
do dissenso tolerável", e não um 
mito ou uma palavra mágica ma
nipulada por políticos provincia
nos. Negar esses conflitos como um 
fato real, pois, não é só tentar tapar 
o sol com a peneira, mas recusar a 
própria possibilidade de se levar a 
vida política do País a um rumo 
mais aberto, responsável e conse
quente, por meio da Constituinte. 
Daí a inexorabilidade do "fracio
namento" das "forças civis" na ela
boração das regras constitucionais, 
uma vez que elas estão conscientes 
de que não se constrói um regime 
democrático sem luta, do mesmo 
modo como não se faz um omelete 
sem quebrar ovos. 
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