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POLITICA 

Sarneuenfrenta 
uma complicada 
herança política 
Reina na opinião pública a impressão 

de indecisão governamental de existir 
uma certa apatia do governo e de se estar 
a marcar passos em temas fundamentais. 
Esta impressão é mais ou menos justi
ficável mas está estreitamente ligada ao 
tipo de transição que estamos realizando. 

Para se avaliar com um mínimo de 
honestidade o que está se passando não 
se pode esquecer que vivemos vinte anos 
de estado autoritário.em que todas as for
ças políticas foram punidas. Geralmente 
se pensa que só os oposicionistas foram 
submetidos ao tacão da repressão..E bem 
verdade que o quinhão mais duro da 
repressão se destinou aos oposicionistas 
mas os situacionistas também receberam 
sua parte do autoritarismo. 

O poder se confinou em círculos res- [ 
tritos, geralmente identificados como a \ 
aliança tecnocrática militar e os políticos ! 
foram destinados apenas às funções de \ 
controle social. Geriam satisfações e des- [ 
contentamentos. Aceitavam cabisbaixo\s f 
as imposições do poder. Só participavam 
de decisões no varejo. A vocação do 
político é o poder e ele lhes era negado. 

D rante os anos de "milagre, se- v 
ríamos tentados a dizer "milagre besta", 

, as coisas eram mais ou menos aceitáveis. 
{ Quando os ventos mudaram as coisas 
\ foram menos fáceis. Se contentar com 
Í mordomias em troca do ónus dos erros \ 
r dos outros não é fácil. Tivemos então a 
: revolta que resultou na transição. 

i A transição pacífica, encarnada de 
l início por Aureliano, e depois por Tan-
l credo, e Sarney, era uma revolta. Revolta 
•• do mundo político, revolta de elite. Ela 
l coincidia com a vontade de mudanças da 
l quase, totalidade da sociedade. Foi só por 
í; isso que uma sucessão realizada por um 

P£ocesso acoimado por todos de ilegítimos 
i acabou sendo o pleito que mais claramen

te colou seu resultado ao desejo da opinião 
pública. Quase oitenta por cento do povo 
queria a Aliança Democrática e quase 
oitante por cento do Colégio Eleitoral 
consagrou sua chapa. 

A revolta das elites se deu com a 
, anuência de todas as instituições, civis e 
; militares. O universo político chegou ao 
> poder com o apoio da opinião pública. As 
: contradições existentes entre as forças 
' políticas e os grupos de interesse não 
!. foram eliminadas e muitas delas foram 
;; transferidas para o interior do governo. 
! Traços de política comum existiam e per-
' sistem. 

í A fome de democracia era o alicerce 
l. mais sólido des ta ampla frente. Era talvez 
i o único traço forte que unia a todos os que, 

\ .!f de uma forma ou outra, contribuíram para 
t a vitória da Aliança Democrática. Exis-
l tiam e subisistemoutroselementos.de 
j; unidade. A aspiração de uma maior jus-
l tiça social, de menores desigualdades 
l regionais?a consciência da necessidade de 
t reformas eram alguns destes elementos. 
ÍÍ Entretanto, as diferentes forças parti-

j í cipantes desta Aliança não haviam 
y chegado a nenhum programa. 

j* Poder-se-ia afirmar que o programa 
•* do Copag seria a base desta aliança. Nada 
> disso. O produto do Copag era um sub-
; produto da Aliança. Era um instrumento 
l para inspirar a política de Tancredo. Ele 
£ seria o árbitro. Ele se foi. Sarney é que es-

;!>• tá no poder. 

T -
r Seria um erro pensar que no funda-

:* mental as opções de Tancredo seriam 
?*• diversas das de Sarney. Apesar de per-
* cursos políticos diferentes, ambosperten-
U cem à esta grande família política, al-
; tamente majoritária entre nós, que são os 
:* moderados. No fundamental,. Tancredo e 
? Sarney não constituíram união hete-
1 rogênea. Sarney conserva o ministério de 
| Tancredo não por incapacidade de mudá-
l lo mas porque este é também o seu minis-
| tério. E possível que questões de pessoas, 
f questões de estilo possam se colocar. Só 
/ isso. 
f 
£ A impressão de indecisão não vem de 
| uma distância entre o presidente e minis-
$ tros que não seriam "os seus". Vem mais 
*• da heterogeneidade da Aliança e de um 
y jogo ainda não esclarecido para a defi-
* nição da hegemonia no seu interior. Todas 
J as forças que estão na Aliança se compor-
$ tam como se fossem hegemónicas. Cada 
í uma delas procede como se decidisse. Isto 
r é complicado porque as forças políticas 
j j foram durante vinte anos agrupadas ar-
< bitrariamente pelo Estado Autoritário. 
t Comunistas foram colocados no mesmo 
* partido dos conservadores oposicionistas. 
"' Trabalhistas foram dispersados e udenis-
:. tas obrigados ao convívio com ademaris-

|v', tas. Esta situação tende a um esclare-, 
•:• cimento. Não será, por vias democráticas, 
2< imediato. Teremos um processo de decan-
';'• tacão. 

^ • 

,;' Com um governo de coligação onde 
[j; nenhuma hegemonia é reconhecida, 
t baseado numa aliança de partidos que são 

i;X frentes, o jogo político tem de ser lento e 
li difícil. Provoca frustrações mas não se 
.; pode negar que estamos progredindo. 
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