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rela segunda vez êm menos de três meses, o presidente 

Sarney foi a un» redse és tefevtslo para rebater críticas que 
lhe foram feitas por candidatos que disputam a sua suces
são. E, pela segunda vez, ficamos todos com a impressão 
de que ele não entendeu bem um dos aspectos importantes 
da alta função que desempenha. Nela, ele representa muito 
mais a instituição da Presidência do que o cidadão particu
lar José Sarney e^apesar de estar em fim de mandato,*pare-
cc não ter conseguido ainda diferenciar uma coisa da ou-

;;v2stT \m 
Para üm público que já está sendo submetido diaria

mente, por 22 candidatos, a duas horas e 20 minutos de 
propaganda eleitoral, 40 minutos a mais ou a menos a rigor 
não fazem muita diferença, se ocupados vez ou outra pelo 
cidadão José Sarney. Afinal, o que ele disse no "Palanque, 
Eletrônico" da Reáe Globo, em termos de substância, não 
fica muito longe do que têm dito os principais candidatos. 
O problema todo é que, como é também o presidente da 
República," não se pode ficar indiferente ao que ele diz e, 
principalmente, à sua decisão de rebater as críticas de seus 
adversários. 

O sr. Sarney esquece que, de todos os cidadãos brasi
leiros, o presidente da República é o que tem mais deveres e 
menos direitos, pela própria natureza do cargo que desem
penha. O presidente é o primeiro magistrado da Nação, o 
cidadão que possui a maior soma de poderes e que, por 
isso, é também aquele cujos atos e atitudes têm de sofrer a 
mais rigorosa fiscalização. Nada mais natural, portanto, 
que sofra críticas: do cidadão comum, dos meios de comu
nicação, de seus adversários políticos. Ou ele não entende 
que uma campanha para a Presidência da República tem 
como assunto primordial o comportamento do presidente 
que vai ser substituído? 

Para tomar o exemplo clássico da Inglaterra, podería
mos lembrar ao presidente Sarney que a crítica, ainda que 
dura, veemente e âs vezes impiedosa, é tão necessária ao 
funcionamento da democracia que lá a oposição é uma 
instituição tão sólida e respeitada quanto o próprio gover
no. Por isso, é inimaginável o primeiro-ministro inglês, du
rante uma campanha eleitoral, requisitar tempo nas redes 
de televisão toda vez que se sentir atingido por criticas de 
seus adversários. Provavelmente ele não faria outra coisa. 
O mesmo se pode dizer das demais democracias européias e 
dos Estados Unidos. 

O resultado de mais esta trapalhada é que o presidente 
Sarney foi â televisão apenas para repetir tudo aquilo que 
já sabemos, porque dito por ele várias outras vezes: que a 
ferrovia Norte-Sul é uma grande obra incompreendida; 
que a inflação é crônica no Brasil e que por isso não pôde 
fazer grande coisa contra ela; que procurou punir os res
ponsáveis por todos os casos de corrupção que chegaram 
ao seu conhecimento; que o número de funcionários públi
cos não cresceu em seu governo, e daí por diante. A única 
novidade foi o seu último slogan: seu governo fez 50 anos 
de democracia em 5. Sem querer tirar seu mérito na conso
lidação do regime democrático, parece claro que o presi
dente no mínimo exagera sua participação pessoal nesse 
processo. No ímpeto de diminuir sua responsabilidade pelo 
descontrole na inflação, o sr. Sarney cometeu uma injustiça 
histórica com o presidente Castello Branco, ao não reco
nhecer que ele foi um dos únicos, depois da Segunda Guer
ra, a conseguir deter e até reverter o processo inflacionário. 

Em resumo, talvez influenciado por suas viagens à 
França, o presidente parece decidido a imitar um dos mais 
famosos personagens de Voltaire, o dr. Pangloss, que tei
mava em insistir que "tudo vai bem no melhor dos mun
dos", embora o mundo estivesse caindo aos pedaços à sua 
volta. 

Numa democracia, para responder a críticas como as 
que lhe foram feitas, o presidente nlo tem de ir ao rádio ou 
à televisão. Para isso, tem seus porta-vozes, seus assessores, 
seus ministros e seus líderes no Congresso. Por outro lado, 
se se sentiu injuriado, caluniado e difamado, ou então víti
ma da veiculaçãõ de informações falsas, deveria ter recorri
do à Justiça, como lhe faculta a lei. Ela é que cuida desse 
tipo de problema, até porque não tem muito sentido um 
presidente ir à televisão para dizer que não há corrupção 
em seu governo. Isto é o óbvio, pois seria inimaginável que 
ele dissesse o contrário. 

O presidente Sarney, que não é avesso ao auto-clogio, 
abriu o programa exaltando a demonstração de espírito 
democrático que dava ao comparecer á televisão para re
bater as críticas de seus adversários, e repetiu a mesma 
coisa ao final. O presidente se engana. Ele, que costuma ser 
um homem tolerante, parece não ter medido bem o alcance 
dessa sua atitude. Se persistir nela, estará inibindo delibe-
radamente, e com toda a força e o peso de seu cargo, as 
críticas de seus adversários e dos meios de comunicação. 
Corremos o risco de ter, em pouco tempo; um presidente 
acima de qualquer crítica e suspeita. 

O presidente não deveria dar este mau exemplo à clas
se política, que é um terreno fértil para ele frutificar. Os 
políticos, com as exceções de praxe, dedicam-se hoje prefe
rencialmente a legislar em causa própria, oferecendo-se 
gordos salários, desde o Congresso Nacional até as Câma
ras de Vereadores, e em favor dos amigos. E dos amigos 
dos amigos, por meio da isonomia. Não é hora, portanto, 
de fazê-los pensar, com um exemplo que vem de cima, que 
é possível aos homens públicos ficarem acima das críticas, 
ou disporem de meios privilegiados para responder a elas. 

Afinal, uma campanha presidencial tem de ser, antes 
de mais nada, o julgamento do governo que expira. 


