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O ESTADO DE S. PAULO^h? 

Um ano depois, Nova 
República dá certo 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Faz um ano, hoje, que acabou o 
regime feito para durar mil anos. 
Melancolicamente, aquilo que seria 
a ilha de paz e de tranquilidade em 
meio a um mundo conturbado, a 
grande potência do novo século, ter
minou mesmo submerso nos pânta
nos da ineficiência, da corrupção e 
do descrédito popular. Não foi à toa 
que seu último representante, em 15 
de março de 1985, deixou o Palácio 
do Planalto pela porta dos fundos, 
acuado.e desiludido, sem ter tido se
quer a grandeza do gesto final. João 
Figueiredo recusou-se a passar a 
faixa presidencial a José Sarney e 
saiu para o esquecimento. 

Os todo-poderosos tutores da 
Nação renunciavam naquele dia a 
um mandato que a sociedade, sem 
jamais lhes ter outorgado, revogara 
explicitamente nas ruas e nas urnas. 
Atrás deles ficou ampla massa fali
da. Uma inflação de 230%, em meio 
ao desemprego que nem ousavam in
formar: Uma divida externa de cem 
bilhões de dólares caracterizada pe
la humilhação permanente que nos 
impunham os credores. Uma distri
buição de renda responsável pelo 
surgimento de um pequeno grupo de 
bilionários assentados na miséria 
da ampla maioria do povo: Uma es
peculação desenfreada do capital, 
calcada no massacre da ativiâade 
empresarial produtiva. Uma econo
mia estatizada através da incompe
tência da gigantesca máquina admi
nistrativa oficial. Uma Constituição 
violentada e vilipendiada mil vezes 
pelo arbítrio, a ponto de ser conside
rada irrecuperável, verdadeiro lixo 
acumulado ao longo dos anos. Uma 
intelectualidade e uma juventude 
descrentes e cerceadas em seu direi
to de criação e de participação. 

Enfim, o velho regime largou a 
Nação exausta e exaurida. Desmo
ralizada, ainda que, aqui e ali, reali
zações materiais tenham sido pro
movidas em seus 21 anos de poder, 
da substituição de importações à 
produção dé insumos básicos, de um 
avançado sistema de comunicações 
a uma ágil politica de exportações. 

As pessoas não podem ser divi
didas como mocinhos e bandidos, 
nem os regimes devem ser classifica
dos dessa forma. Mas, sem a menor 
dúvida, haverá que reconhecer em 
certas pessoas e em certos regimes 
características assim. Os governos 
militares, utilizando a força ào in
vés do diálogo, acabaram mudos e 
fracos. Passaram. Demonstraram a 
falência do autoritarismo para a 
realização do bem comum. 

Faz um ano, também hoje, que 
começou vp regime empenfyàdi} em 
re&tab.elecpr a unidade nacional, em 
reaúej a credibilidade e, especial
mente, em erigir um Estado,demo
crático, através de um governo civil. 
Golpeada em seuprimélrê diapèlá 
doença do presidente eleito, nem por 
isso a Nova Republica esmoreceu ou 
se entregou. Pelo contrário, encon
trou a potência necessária para 
romper o círculo de giz em que nos 
encontrávamos, passando a^cons-
truir lenta e obstinadamente ias es
truturas democráticas. José Sarney 

enfrentou o problema da dívida ex
terna, sem demagogias nacionalis-
leiras, mas com firmeza, fàzéndq,va-
ler a soberania nacional sem àpeliar 
para o calote ou malandragenfjíe-
melhantes. Empenhou-se nojsspçjfè-
lecimento das normas constitucio
nais imprescindíveis à descaractei$-
zação da ditadura, tendo ataiáégp. 
de deixar para a futura Assembleia 
Nacional Constituinte, que'.cèfiA<>-
cou, o trabalho maior e legítirnQ^e 
recompor as instituições nacipnfitíi. 
Fez a opção pelo social, impiçtygh-
tando uma série de reformas,^) 
tempo em que disse não à recessão, 
promovendo um crescimento eco^-
mico que beira os 8% anuals'.-fik§-
peitou o Congresso e os partidó&pò-
líticos liberados, culminandqagdpa 
com o que terá sido o maior de.£eús 
desafios. Ousou combater a infíáçèo 
através das únicas iniciqtivaÇppssí-
veis, realizando à mais profún\dci,wl-
forma financeira de toda a ^is,ió||x 
republicana. _ ••«.•03'... 

O governo civil demônstrou^e 
muito mais poderoso do que séufan
tecessores de duas décadas, éò/jÇttg-
meno tem explicação linear: áès^m 
aconteceu porque fez da opinilãQ^fi-
blica o seu termómetro. Semjplii-
ções cabalísticas, seguiu o rurn_ckjn-
dicado pela Nação. Curvou*se»](í.è%. 
satisfação à tarefa de administra^) 
País de todos nós, não o País-ãelxs, 
dos privilegiados detentores^ de^jfâi 
poder pessoal e usado em^cônab-
mínio. j : J ' ; V | 

Ê claro que a Nova Repútywk 
mal começa. As dificuldades^M> 
muito superiores ao tempo -que^jm 
atuais mandatários tiveram-pgktb, 
enfrentá-las. Obstáculos sarçÓmá, 
alçapões estarão abertos a^cfi&fr 
passo do caminho. Más, a cóhilnu%-
rem as coisas como vão, ficará de
monstrada a prevalência dos ho
mens comuns sobre os super'*%ik-
mens. O presidente e seus mtniiltag 
são homens comuns. Padecem Sèné-
vidas, e sabem não possuir fófm\ujèvB 
mágicas ou coelhos para tirangfo 
cartola diante de crises e pontos tíjé 
estrangulamento. Por isso, volicafê 
se, na linguagem comum, pa/fa>feu^ 
rar da sociedade os rumos a'segúj.% 
Não se apresentam onipoteiítesi $tt 
oniscientes. Recusaram-se àò'p<$)$l 
de inquilinos do Olimpo, tenão,afi4-
sentado o Zeus tonitruante e opta<â% 
por viver na planície, aqui eriibatxp: 

Esse, talvez, o maior méríí^Jo 
presidente José Sarney: ndo?á"ejál, 
gar proprietário de todas a"s»soMfe 
ções nem dono de todas asverâaâêêk 
Humildemente, ele ouve e avafi<f]x^[ 
diversos ângulos de umq.que$ta$i 
Sofre e até hesita. Mas ousa dÃci$0 
quando se cristalizam as ãeãisõej^ 
quando se impõe o momento: Feita 
de diálogo e de participação, aNò&a 
República afArpng.rS£,ido,mesfâg-itâ£ 
do como, feita de presunção ejte&iç 
toritatismo, a velha República 
acabou. '"•'••' l ,"• L | 
^••^Kú^úm}ino,'pirécisameníét viv,ij$ 
se unn daqueles rnomentos cruciais 
na história dos povos, onde o prqserk 
te assume características de eterVfâ 
O que havia sido^ terminava ali. O 
que seria, começava ali. Cond&taitàa>. 
se o passado e desconhecia-se o./ti0$ 
ro. Pois deu certo, um ano déptiis."/ 


