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A verdade e a versão delirante 
Alexis de Tocqueville, analisando em seu livro 

clássico A Democracia na América as então re
cém-nascidas instituições democráticas norte-ameri
canas, que tanto entusiasmo lhe despertaram, já dizia 
que entre as virtudes do novo regime certamente não 
estava a de produzir ótimos governos, mesmo por
que, por sua própria essência, a democracia não é o 
regime do governo dos melhores, mas sim o regime 
do governo dos mais votados. 

"A democracia", dizia ele, "não proporciona ao 
povo o governo mais habilitado, mas ela faz aquilo 
que o governo mais habilitado é, freqüentemente, 
impotente para criar: ela difunde em todo o corpo 
social uma inquieta atividade, uma força superabun-
dante, uma energia que não se manifesta nunca sem 
ela e que, ainda que as circunstâncias não sejam fa
voráveis, podem produzir maravilhas. Aí estão suas 
verdadeiras vantagens". 

O que aconteceu no Brasil, a partir do momento 
em que o presidente Geisel iniciou o processo de 
abertura democrática, revogando o AI-5 e suspen
dendo a censura à imprensa, é uma demonstração 
irrefutável de que o grande pensador liberal francês 
estava certo. 

Desde então, apesar de ter vivido sob dois gover
nos que não deram uma mínima contribuição para 
que isso acontecesse, a, sociedade brasileira, embora 
na sua imensa maioria sem qualquer experiência da 
prática da democracia, demonstrou uma surpreen
dente aptidão, que diríamos inata, para a convivên
cia democrática, organizando-se espontaneamente 
em seus mais diversos segmentos para o exercício e a 
defesa dos seus direitos, participando cada dia mais 
do debate dos seus problemas, abrindo seus próprios 
espaços de forma disciplinada, a despeito das condi
ções cada vez mais desfavoráveis criadas pela total 
incompetência dos dois últimos governos, cujo efeito 
mais dramático foi a maior crise econômica de nossa 
história. 

Esse foi, realmente, um autêntico milagre brasilei
ro. 

O presidente Sarney, no entanto, não concorda 
com essa nossa análise. 

Na mensagem que leu ao Congresso como se fosse 
um balanço final do seu governo, ele descreve minu
ciosamente esse processo de auto-organização da so
ciedade brasileira como obra exclusivamente sua, nos 
fm^-ostímaios pormeaores, desde a defesa e o exerci
do dos direitos políticos até os eventuais progressos 

realizados no campo científico, tecnológico e cultu
ral, passando pela surpreendente performance do se
tor privado da nossa economia em condições (criadas 
pelo governo) as mais adversas. 

Ele se apresenta como o grande semeador da de
mocracia brasileira, assim como quem diz que se o 
povo brasileiro não tivesse tido a felicidade de tê-lo 
como primeiro presidente da "Nova" República, por 
uma fatalidade do destino que tirou a vida de Tan-
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credo Neves antes de ele assumir a Presidência, certa
mente a famosa transição democrática já estaria tra
gicamente encerrada. Ou não é o que se pode inferir 
do que ele diz sobre o ministério que herdou de Tan
credo? "Tive a tarefa gigantesca e quase impossível", 
diz o grande semeador, "de administrar e dar equili-
brio a uma aliança de forças heterogêneas que fora 
construída (por Tancredo) em precária engenharia 
política, para possibilitar a travessia do regime auto
ritário (do qual ele fez parte desde o primeiro até o 
último dia) para o pleno estado de direito". Do que 
se pode concluir que o povo brasileiro deveria agra
decer a Deus a morte de Tancredo Neves, em vez de 
condenar Sarney com o mais baixo índice de confia
bilidade entre todas as nossas principais instituições: 
14% apenas. 

Devemos, portanto, a Sarney tudo o que fomos 
capazes de fazer para sobreviver em regime democrá
tico durante o seu governo, menos a maior crise eco
nômica da nossa história. 

Quanto a esse pormenor, que ele considera de 
pouca importância, uma vez que "a economia é o 
efêmero, é um dado momentâneo que atinge o pre
sente, está em constante mutação e pode ser corrigi
da" (por um governo que não tenha a "qualidade" 
do seu, evidentemente), Sarney confessa "com hu
mildade" que não alcançou êxito "nas tentativas he- ! 
róicas (sic) para mudar a economia". 

Esquecendo-se, por conveniência "tática", de que 
durante o Plano Cruzado teve o apoio praticamente 
unânime da sociedade brasileira para transformá-lo 
de simples miragem provocada por um rígido conge
lamento no grande programa de reforma do Estado 
que debelaria a inflação e relançaria o desenvolvi
mento econômico, ele atribui essa "falta de êxito" à 
falta de colaboração de "algumas forças sociais que 
colocaram seus interesses acima da coletividade 
(sic)". 

O que não o impede de apresentar como obra sua, 
também, o milagroso desempenho do setor privado 
da economia, a despeito do caos financeiro gerado 
pela sua recusa de governar o Estado. 

Cada vez mais nas democracias modernas a fun
ção do governo é quase exclusivamente esta: gover-, 
nar o Estado, reduzindo ao mínimo a sua interferên
cia nas atividades da sociedade civil para que ela pos
sa desenvolver, com a maior liberdade possível, as ' 
suas potencialidades. Para fazer isso, Sarney dispôs 
de excelentes equipes na área econômica, tanto na 
gestão Dornelles quanto nas gestões de Dílson Funa-
ro, Bresser Pereira e Maílson da Nóbrega. 

Todas elas fracassaram por culpa exclusiva do 
presidente da República que lhes negou apoio políti
co nos momentos decisivos. 

Essa é a verdade que a História registrará. O resto 
— o discurso de Sarney — é a versão delirante de 
quem não esteve à altura do cargo que o destino lhe 
deu. 


