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O papel do Presidente 
aíua7 paisagem política do País 
assinala nitidamente uma ten
dência para a esquerda. Não se 

da circunstância de os partidos des-
e espaço ideológico se terem caracteri-
ados melhor, relativamente aos adver

sários, para a eleição presidencial deste 
fino. Trata-se, sobretudo, do fato iniludí
vel de achar-se configurada uma psicolo
gia coletiva de mudança. Mudança sim

plesmente, sem indagação alguma quan-
à qualidade dela. 
O Governo do presidente José Sarney 

amatizou na consciência coletiva o de-
rjo de mudança que já se tornara nítido 

campanha das diretas-já. Frustrando 
ISper'ancas equivocadamente suscitadas, 
pm demonstrar que eram equívocas, ele 

rmitiu o adensamento da insatisfação 
m a liderança clássica do País — fenô-
eno que devastou o PMDB, sem deixar-
e substituto nos segmentos centrais do 

espectro ideológico. Hoje a ideia de mu
dança consubstancia, em princípio, uma 
mudança mais clara para a esquerda. 

Curiosamente, neste momento é o 
presidente José Sarney quem detém ain
da a possibilidade de reverter a expecta
tiva política do País. Nenhum outro líder 
brasileiro possui, a nove meses das elei
ções, instrumentos suficientemente 
igeis para substituí-lo nessa tarefa. La
mentavelmente, porém, sua excelência 
rião se revelou ainda atento para essa 
circunstância histórica, e permite que os 
elementos de desagregação do regime 
permaneçam ativos. É o caso, por exem
plo, do agravamento das denúncias de 
conduta aética nos escalões mais altos do 
Governo. Também é o caso das suas pró
prias viagens sucessivas para as quais 

não houve ainda, ao nível público, uma 
comprovação de necessidade. Também é 
o caso da sua relutância em satisfazer a 
evidente demanda da opinião pública 
por uma máquina governamental menos 
onerosa e mais eficiente. 

No interesse da preservação das ca
racterísticas básicas do regime, que se 
acham firmemente ameaçadas, achamos 
que o Presidente da República deveria 
mudar toda a simbologia do Governo, 
passando a sinalizar em direção a códi
gos de comportamento que, com justiça 
ou não, a opinião pública não identifica 
neste Governo. Em dois ou três meses o 
quadro psicológico poderia mudar. Com 
ele mudariam as expectativas eleitorais. 

O Presidente deveria começar cance
lando viagens que não sejam rigorosa
mente indispensáveis. A opinião públi
ca, não alertada para os aspectos subs
tantivos dessa agenda, tende a inquiná-
lo de usufruidor, imagem incompatível 
com a imagem ideal da Presidência. De
veria demitir todos quantos estejam 
comprovadamente onerados por irregu
laridades que desgastam o Governo. Se 
são demissíveis adnutum, o Presidente 
não necessita dispor de razões objetivas 
para fazê-lo. Deveria começar objetiva-
mente uma política de enxugamento do 
aparelho estatal para remover a sensa
ção de hesitação que invariavelmente 
transmite e para transmitir a ideia de 
que o interesse público está acima de 
conveniências pessoais. Enfim, o Presi
dente dispõe ainda de vasto arsenal de 
medidas suscetíveis de conduzir a uma 
eleição presidencial isenta de emociona-
lismos. Se não as utilizar terá submetido 
o País a riscos excessivos. 


