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Caminho da Crise ) 

O presidenta Satttevjbometeu, no mesmo cálcu
lo político, dois erros d£ conseqüências estra^ 

tégicas: entregou-se de pis e mãos atados ao 
FjMDB e perfilhou a idéia de convocação da 
Constituinte sem atentar para os riscos. Em ambas 
as decisçes já está pagando o preço político exorbi
tante. Não há exagero em se dizer que o presidente 
caiu numa armadilha, que o transforma em refém 
dfesse neopopulismo siricrético que tão desastrada
mente se exprime no PMDB. 
; Dizia Tancredo Neves, para deixar bem explí

citas as diferenças, que o seu PMDB não tinha a 
ver com o de Miguel Arraes: Fez questão de 
manter até o fim as diferenças com á ala esquerda. 
0 seu sucessor na presidência, ao contrário, prefe
riu náo ver as diferenças e ingenuamente preten
deu associar o seu futuro ao PMDB. Ao fim de um 
aba viu que do PMDB podia esperar tudo, menos 
lealdade: ministros e líderes a seu serviço articula
vam a grande traição política. O Ministro da 
Jiustiça e o líder no Senado empenhavanvse em 
favor da ^esquerda, empurrando o país, ladeira 
aibaixo, através da inflação acelerada. 

Sàlvou-o a iniciativa de romper o cerco da 
esquerda mediante o Plano Cruzado. O choque 
éolítico da surpresa paralisou a conspiração, mas a 
falta de coerência econômica prevaleceu: o presi
dente Sarney sacrificou o cruzado em demonstra
ção de lealdade ao PMDB na campanha eleitoral. 
De que maneira o PMDB retribuiu? Com mais 
traição. E, já agora, sob a capa da Constituinte. 
Esse primário populismo, que faja com sotaque de 
esquerda, só se interessa mesmo em encurtar o 
mlndato do presidente Sarney. É o caminho mais 
ciijto para a crise — o pior arremate para as 
incertezas que se estão acumulando. 

"&••• O presidente cometeu dois erros e ainda não 
atinou com â dupla correção. Entregar-se ao 
PlI&B e fazer posição para a Constituinte autori
zaram a farsa que o PMDB preparou com antigos 
exilados e velhos coniventes poupados pelo regime 
autoritário. A ditadura deixou de ser instrumento 
dos militares para se tornar um projeto político do 
PMDB através da Constituinte. 

A diferença é a incompetência política que 
doinina numericarriente a assembléia dotada de 
podéres constituintes. Ao fim de quarenta dias e 
qüá-rènta noites, não conseguiram ainda os consti-
tüifites pôr-se de acordo, nem sobre as normas 
r|pmentais sob as quais pretendem operar. 
rnca A previsão do pior que espera a nação e o 

presidente não tem margem de erro: outras nações 
já?*;passaram pela mesma seqüência, com slogans 
j^^ç^.e^eçonOnn.cosqyé soam.ideologicamente, 
^^elhãs-fórmulás dáOepal para arruinar econo-
rôias de mercado, mediante exacerbação de contra
dições, fundamentam-se na mesma falta de resulta-
doSí A América Latina é um canteiro de desastres 
p©lftiçòs e econômicos regado pela xenofobia an-
tíâinericaná. Acima da confusão, a figura especial 

de Ulysses Guimarães, um colecionador de títulos 
honoríficos e devoto da omissão. É com uma 
ausência retumbante que ele assiste, do alto da 
presidência da Constituinte, ao esvaziamento da 
credibilidade que os eleitores emprestaram à as
sembléia politicamente qualificada. Quando não 
preside, com ar sonolento, às sessões dopadas de 
populismo, Ulysses Guimarés entrega-se à ativida
de que o destaca como o maior agenciador de 
empregos políticos da nova e da velha república. 
Com a mesma condescendência com que coones-
tou o pagamento de jetons extraordinários por 
sessões que não se realizaram. Com o mesmo 
alheamento com que se recusou a punir os pianistas 
qüe demoliram o resto do Congresso anterior. 

Já está à vista o choque inevitável entre o 
presidente da República e a Constituinte, que é o 
Congresso excitado pelos poderes temporários e 
ambições desenfreadas. Um choque dessas propor
ções, queiram ou não os interessados em negá-lo, é 
um sinal de crise a curtíssimo prazo. Esta represen
tação renovada em setenta por cento das suas 
figuras não é uma seleção natural, para melhor. 
Baixou a média de idade, e se introduziu na 
Constituinte uma dose de juvenilidade sem qual
quer garantia democrática. Pelo contrário, o antia-
mericanismo profissional e o sovietismo amadorís-
tico, no plano da informática, prenunciam os 
equívocos de sempre. O neopopulismo está em 
plena arremetida no vazio de liderança: o deputado 
Ulysses Guimarães é um dois de paus num jogo que 
lhe reserva posição secundária. Ele, contudo, se 
acredita beneficiário de encurtamento do mandato 
presidencial. 

É a isso que se resume a concepção política da 
Constituinte? Pois então nos preparemos para 
assistir à luta final entre o Executivo e a Constituin
te, com todos os riscos que se aproximam. A 
grande maioria conservadora de repente é cientifi
cada de que elegeu uma esquerda "por fora", mas 
que os partidos habilitados às propostas ideológicas 
pouco fizeram nas urnas. Então alguém mentiu, e 
foi o PMDB. Alguém foi enganado — os eleitores. 
Outros foram leais, não o PMDB. 

Não é possível, no entanto, a opinião pública 
considerar-se apenas espectadora e lavar as mãos 
da responsabilidade que lhe cabe. Alguma coisa 
terá de ser feita para impedir que as conseqüências 
desabem sobre a cabeça dos cidadãos que votaram 
de acordo com as regras do jogo, mas se sentem 
traídos pelos jogadores. Enquanto vigorar o presi
dencialismo, deve ser exercido na plenitude que o 
distingue do parlamentarismo. A Constituinte, 
antes de tutelar o governo e atemorizar os cida
dãos, terá que cumprir a sua obrigação de produzir 
a nova Constituição. Depois, sim — mas só depois 
— poderá pensar em locupletar-se nas mordomias 
e nas inesgotáveis formas de cumplicidade. Sem 
esquecer que a opinião pública é testemunha 
histórica dós seus atos, e que irá julgar o seu 
comportamento na primeira eleição. 


