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Aonde Vamos Parar? 
S OB o impacto da diferença de apenas um voto, na 

aprovação da licença concedida pelo Senado para 
sua viagem ao Uruguai, o Presidente Sarney desabafou: 
"Não sei aonde vamos parar". A incerteza não é 
privativa do Presidente. Toda a Nação também se 
interroga com a mesma ansiedade, porque os fatos 
políticos não guardam proporção com as expectativas 
democráticas. As ideias que fariam uma Nova República 
evaporam-se a cada dia e, no fundo da perplexidade 
nacional, resta a mesma República imperfeita que o 
autoritarismo rebaixou a um amontoado de ruínas. 

Retirado o envólucro retórico da Nova República, 
o Governo Sarney já está reduzido à diferença de um 
voto até na aprovação formal da licença para o Presiden
te da República ausentar-se em viagem ao exterior. Se é 
assim com uma formalidade, é realmente sintomático 
que o Presidente tema pelo que espera o Governo daqui 
por diante. A sustentação parlamentar está se desfazen
do de fora para dentro, porque a Aliança Democrática, 
constituída para eleger o Presidente da República, não é 
auto-sustentável: os princípios que uniram o PMDB e a 
Frente Liberal precisam de reequacionamento político 
permanente. É para isso que existem as lideranças. 

A Aliança mostrou-se forte para vencer a eleição 
mas se revela frágil para governar: os pontos comuns que 
foram capazes de unir os oposicionistas históricos e a 
dissidência liberal do PDS revelam-se incapazes de 
mante-los juntos. Os compromissos se limitaram ao 
mínimo indispensável para que este país voltasse imedia
tamente aos padrões democráticos, eliminasse as restri
ções à atividade política, liberasse os partidos e a 
legislação eleitoral do artificialismo e preparasse o salto 
de qualidade através da Constituinte em 86. 

Pois bem: quase nada se traduziu em providências 
para ampliar a noção democrática que devolva à socieda
de o papel de ator principal, que o Estado usurpou no 
autoritarismo e continua a desempenhar. As únicas 
mudanças foram condicionadas pela decisão de fazer a 
eleição dos prefeitos das Capitais este ano: permissão 
para coligações de partidos, eliminação da sublegenda, 
desvinculação de votos e Uberdade de organização de 
partidos. No plano geral, restabeleceu-se a eleição direta 
para Presidente da República. 

Nem a maioria absoluta, no entanto, foi aprovada 
para a eleição dos prefeitos. Sinal de completa desorien
tação política: o princípio válido para eleger Presidente 
não é digno de ser aplicado a prefeitos das Capitais. A 
questão dos dois turnos se constituiu num fator de 
desagregação da Aliança Democrática, que se ergueu 
sobre princípios mas não encontrou práticas para melho
rar o regime. O que é Ijpm para o PMDB não consegue 
ser igualmente bom para os liberais. E o resultado 
político vai demolindo uma Nova República esculpida 
com material retórico de baixa consistência. 

O Governo Sarney viveu o seu momento de apoteo
se histórica quando a fatalidade acordou a Nação do seu 
sonho cívico: todas as correntes políticas se manifesta
ram em lealdade constitucional no reconhecimento do 
Vice como sucessor natural. Mas foi pela incerteza do 
momento e dos velhos condicionamentos. A partir 
daquele momento histórico, começou a desagregação do 
compromisso: todos se voltaram para o lado dos seus 
interesses. A Aliança regrediu ao estado de disputa 
eleitoral, o PMDB passou a ser dominado pela sua 
esquerda, os liberais entraram em crise existencial e 
todas as correntes e grupos se sentiram com as mãos 
livres para enfiá-las na matéria fisiológica. 

Ao mesmo tempo que o Congresso adquiriu, por 
desagregação das tendências, a sua feição pluralista, 
revelou um instinto de sobrevivência institucional sobe
rano: planta-se, não ao lado, mas acima do Executivo 
como poder, para praticar o monopólio da legitimidade 
política. A instituição em processo de fragmentação 
partidária readquire uma segunda natureza prepotente: 
incapaz e desinteressada de sustentar o Governo no 
plano parlamentar, ergue-se numa reivindicação institu
cionalmente revanchista para se sobrepor ao Executivo: 
Por que cede o Congresso ao instinto ditatorial? Para 
impedir que a Nação faça o julgamento dos seus atos 
presentes e passados. 

Um regime em que o Presidente da República 
confessa que não sabe aonde conduzirá um processo 
político que perdeu o seu centro de gravidade vive a 
véspera de uma ditadura representativa em andamento. 
Não há Executivo que possa manter-se sem uma signifi
cativa maioria constituída em torno de compromissos 
políticos prioritários. Como é que a Nação poderá 
encaminhar-se para uma Constituinte, se não for capaz 
de definir e garantir, previamente, normas democráticas 
estabilizadoras? Em todos os testes a que se submeteu no 
Congresso, o Executivo verificou a precariedade em que 
se encontra. A votação do projeto sobre a falência de 
duas grandes instituições financeiras revelou a disposição 
ditatorial do Congresso, que inverteu os termos da 
proposta do Executivo. Todas as votações escapam ao 
controle da maioria formal constituída pelo PMDB e 
pela Frente Liberal. As bancadas jrebelam-se contra o 
comando e exprimem apenas uma carga concentrada de 
interesses fisiológicos e um impulso demagogo além dos 
limites. 

A absoluta insensibilidade parlamentar no episódio 
da fraude eletrônica — na votação do projeto que 
regulamentou a eleição dos Prefeitos este ano — confir
ma a suspeita generalizada da disposição autoritária dos 
congressistas. A Câmara insiste no erro e agrava a ofensa 
à sociedade com declarações de absoluta indiferença 
pelo aspecto moral do seu comportamento. Considera-se 
acima do direito de crítica. 

O Executivo está inerme sob a pressão dos interes
ses políticos e eleitorais do Congresso, que quer coman
dar o preenchimento dos cargos e as definições mais altas 
da Nova República: a política económica e social, 
prerrogativa do Executivo, está mostrando à sociedade 
uma concepção de democracia que é apenas o avesso da 
ditadura. Ou seja, o autoritarismo praticado pela via 
representativa. 

Sob o manto da representação nacional, está sendo 
urdida uma ditadura sob condomínio dos políticos, para 
servir à política nos seus interesses mais imediatos: o 
Congresso quer mandar em tudo sem aparecer e quer 
impedir o Governo de assumir iniciativas pelas quais a 
Nação espera. Se o Governo tiver a liderança, o Con
gresso não exercerá todos os poderes. 

Explica-se por que o Congresso resistiu à tese e se 
contraiu diante da proposta de negociação do pacto 
político em torno do que seja essencial para fazer já 
deste País uma democracia, até que a Constituinte possa 
reconstituir em definitivo as relações entre os cidadãos e 
o Estado, devolvendo à sociedade a posição superior e 
reduzindo o poder público à condição de instrumento da 
vontade coletiva. Resiste o Congresso porque quer 
exercer em condomínio superpartidário a sua ditadura e 
garantir a reeleição dos seus membros: pretende estabe-
lecer-se, na futura Constituição, acima do Executivo e , 
fora do alcance da sociedade. 
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