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Autodefesa 
impopularidade do presidente 
José Sarney, a maior de que te-

^ mos memória na história da Pre
mência, não é apenas um problema pes-
\al para ele.E um seriíssimo problema 

a o País, tão sério, ou ainda mais sé-
b do que aqueles que se expressam na 
ise económica. A fragilidade do Gover-

que as pesquisas divulgam, torna 
lneráveis as instituições, ameaça a es-
bilidade do processo de transição e nos 
põe a um retrocesso político de conse-
iências inimagináveis. Um retrocesso 
ora, cumulativamente com a deterio-
ção da economia, seria uma derrocada 
fínitiva para o País. Por um longo tem-

rj, talvez pelo tempo de várias gerações, 
estaríamos submetidos ao padrão África, 
etn política e em economia. 

A desestabilização do Governo, num 
adro de tão baixa popularidade, se dá 

espontaneamente, ainda que inexistam, 
como de fato nos parece inexistirem, for
ças organizadas dispostas a 
desestabilizá-lo. O Governo simplesmen-
éé deixa de existir porque as pessoas, 
^hrcebendo o hiato de poder, passam a 
exercê-lo em relação aos seus próprios in
teresses. É aquilo que a sociologia deno-
jútiina indisciplina social, isto é, os meca
nismos formais da relação social desapa
recem, acirrando-se o conflito distributi-
fp de tal modo que ele derroga toda a au
toridade remanescente. Neste caso qual
quer força razoavelmente organizada as
sume o poder. Isto não é um devaneio da 
teoria política, mas uma possibilidade 
tòncreta. 

| ' A restauração da autoridade da Pre-
Mdência se impõe agora na defesa da pró
pria estabilidade e segurança das insti
tuições políticas do País. A cada um de 

nós, aflitos que estejamos com o agrava
mento das causas que deterioraram a po
pularidade do Governo, incumbe fazer 
aquilo que puder ser feito para que se 
cumpra até o fim a transição. Os parti
dos políticos, pela natureza e a responsa
bilidade da sua função,têm o papel mais 
importante nessa tarefa. A eles cabe 
mobilizarem-se e, subsequentemente, 
mobilizar toda a sociedade para impedir 
que se dê a interrupção do processo cons
titucional. Consideramos que os partidos 
devem moderar o discurso, ainda que se 
mantenham vigilantes na defesa dos 
seus mandamentos programáticos, a fim 
de evitar, que o fosso se converta num 
abismo: É melhor perder os dedos do que 
os braços e todos eles — e se a situação 
não se reverter, poderão perder todo o 
corpo. Moderar o discurso, transigir no 
circunstancial é indispensável à preser
vação do essencial. 

Os meios de comunicação, embora 
deles muito se venha exigindo, pouco po
dem fazer. Cabe-lhes refletir o que se 
passa, ainda que o que se passe seja o dis
curso imoderado. Se agirem inversamen
te, moderando por sua iniciativa o dis
curso imoderado, estarão agravando a si
tuação ao invés de minorá-la, porque o 
público perderá a fé na informação, últi
mo baluarte da sua resistência. Quando 
o público se sentir fraudado na informa
ção, nada mais lhe restará fazer senão 
desencadear o processo da indisciplina. 

Mas cada um de nós individualmen
te, na retaguarda dos partidos políticos, 
pode contribuir para que a construção 
democrática não se frustre. A atitude 
construtiva que deveremos ter é a de 
manter acesa a ideia de que o princípio 
da autoridade é indissociável da ideia de 
liberdade e democracia. 


