
iy, sem 
c-==v> Nessa antevéspera da posse do novo presidente, 
±=£ «m que todas as atenções estão voltadas para o futuro, 
{g^j} parece importante uma reflexão sobre o que represen-
c ^ tou para o País o período Sarney. Tentar dimensioná-
(r^t_ lo acima das paixões, dos ressentimentos e sem a visão 
Tnfi simplista com que muitos têm encarado a atual 
^ ' administração. 
i!l_J Aqueles que se pretendem isentos no julgamento 
O costumam proclamar como grande mérito de Sarney o 

fato de ele haver consolidado o processo democrático, 
&rJ> com a convocação da Constituinte, a realização da 
çf? eleição direta para a sua sucessão, a legalização dos 
'^Mí partidos clandestinos e a liberdade de manifestação. 
(cíl Essa é uma das principais simplificações feitas em re-
(Cjlação ao Presidente, que inclusive dela se utiliza na 
^^tentat iva de neutralizar as críticas pelo seu fracasso 

administrativo. 
Na realidade, o clima democrático vivido pelo 

País, permeado por momentos de autoritarismo, é re
sultado de um processo de conquistas da sociedade 
que, a partir da segunda metade do governo Geisel, 
adquiriu dinâmica própria, como resultado da intensa 
mobilização popular ocorrida entre o final dos anos 70 
e a campanha das diretas, tudo culminando com a dis
cutível "Nova República". Esgotado o regime militar, 
pelo grande acordo das elites articulado por Tancredo 
Neves, Sarney não tinha como nem porque contrariar 
os compromissos assumidos pelo patrono da "Nova 
República". Fez apenas o que tinha de fazer. 

Mas, se é beneficiário do reconhecimento da con
dução democrática do seu governo, Sarney carrega o 
ônus pessoal, no mínimo desproporcional, como res
ponsável pela dramaticidade da crise econômica-
social. Não se pode esconder, em relação à sua cota de 
responsabilidade, que o Presidente se revelou fraco no 
combate à corrupção e à inflação por ele recebidas no 
governo anterior e que seu apego ao mandato de cinco 
anos pode ter sido fator de agravamento da crise. É 
também indissociável da formação política do Presi-
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dente a inclinação clientista, quando menos em razão 
das pressões a que estão expostos os políticos nordesti
nos, e em particular os do Maranhão. 

O que não parece justo é descarregar todo o ônus 
do desgoverno nos ombros de Sarney. Com efeito, sob 
alguns aspectos, se não é o caso de ser encarado como 
vítima, ele deve ser visto ao menos como catalizador 
de graves distorções resultantes do artificialismo e do 
extraordinário jogo de interesse verificado na monta
gem da "Nova República". É o caso, a propósito, de ci
tar a parcela de responsabilidade do PMDB e, em es
pecial, do seu presidente, Ulysses Guimarães, pela 
marca fisiológica e por outros desvios verificados na 
primeira fase do governo, com implicações que se es
tendem até o dia de hoje. 

Responsável é, também, a oposição parlamentar 
(ou o arremedo de oposição) que o País passou a ter no 
período Sarney. Frouxa, dispersa, acorvadada, a opo
sição não teve a ousadia necessária para, no início, 
apontar as deformações da "Nova República", abafa
das pelo clima de apoio incondicional que a mídia 
criou e no qual embarcaram até organizações de es
querda antes consideradas radicais. Não soube, ou 
não quis, igualmente, resistir à onda corporativista 

tue na Constituinte tomou conta da sociedade, levan-
o ao esquecimento das grandes causas e dos dramas 

maiores da população — moradia, saúde, alimentação 
— em favor da atenção prioritária aos interesses de 
classes ou de grupos. Entregue ao varejo, a oposição 
perdeu a visão de conjunto, deixando de acompanhar o 
agravamento do processo inflacionário e a deteriora
ção administrativa e permitindo que o processo legis
lativo fosse conduzido pelo Executivo, através do uso 
abusivo das medidas provisórias. 

Até como lição com vistas aos próximos cinco anos, 
é preciso, pois, levar em conta que, tão importante 
quanto a vigilância em relação ao governo, o eleitora
do mais esclarecido deve também voltar-se para a co
brança do desempenho da oposição e promover os ajus
tamentos necessários a cada eleição. 


