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Xotas e informações 

De chefe de Estado a de Governo 
Não vem ao caso — para efeito do 

que vamos aqui comentar — aprofun-
darmo-nos nas razões históricas, de 
formação política, que levaram o nosso 

• sistema de governo republicano a sem
pre caracterizar-se pela força marcante 
da instituição da Presidência, espe
cialmente se cotejada com a institui
ção do Congresso. Seria tal caracterís
tica fruto de um presidencialismo espe
cial, resultante de uma nação de ori
gem imperial, que nunca conseguiu ge
rar um equilíbrio perfeito entre os Po-
cfêres de Estado — como já lograram 
fazer algumas democracias multicen-
tenárias? 

Seja como for, o fato é que não 
apenas nos períodos de exceção consti
tucional, de tutelas, de autoritarismo, 
mas mesmo naqueles em que temos 
desfrutado do Estado de Direito e da 
democracia representativa plenos, a 
Presidência da República sempre dá 
mostras de ser o poder real, que faz as 
coisas seguirem o bom ou o mau cami
nho, que determina o progresso ou o 
atraso, o avanço ou a estagnação, a 
mudança ou a permanência, a moder
nização ou não das estruturas políti
cas, econômicas e sociais. 

Em vista dessa característica, pró-
ípria do sistema político que nos é tradi
cional, o desempenho presidencial é 
absolutamente decisivo, sempre, no 
mie diz respeito ao todo da administra
ção pública e ao próprio destino (políti-

J4fr, econômico, social) do País. Por 
.,mais que o Congresso Nacional, após 
mais de duas décadas de capitis dimi-

fn^itio, de margihalização forçada das 
^jmncipais decisões que afetam a socie
dade, tc«^«--pcuperado suas prerroga
tivas de Poa%», e por mais que os parti
dos políticos instituídos tenham con
quistado os seus espaços de participa

ção político-decisória, é para a figura 
do presidente da República que con
vergem as maiores expectativas. Esse 
fato parece ser detectado com muita 
sensibilidade pelo presidente José Sar
ney, como demonstra tópico de seu dis
curso — pronunciado no Rio ao tomar 
posse na presidência do Centro "Alceu 
Amoroso Lima": "O povo quer justiça 
e liberdade. Para conquistá-las, devo 
situar-me no ponto de convergência da 
sociedade. Devo ser firme no cumpri
mento das promessas ungidas em pra
ça pública, mas devo tirar reservas de 
energia para fazer com que as promes
sas saiam dos sonhos e dos planos, e se 
tornem realidade, administradas no 
dia-a-dia das tomadas de decisões, no 
impulso das ações, na difícil engenha
ria política. Ainda mais difícil quando, 
em vez de discutir o poder pelo poder, 
se procura agir". 

No Brasil, como ninguém ignora, o 
presidente da República acumula a du
pla função de chefe de Estado e chefe 
de Governo. Como chefe de Estado, é 
inquestionável que o presidente Sar
ney, desde o momento difícil, traumáti
co, em que as circunstâncias históricas 
o guindaram ao elevado posto, tenha-
se saído inteiramente a contento. Por 
inúmeras razões há de reconhecer-se 
que s. exa. exerce o cargo com a melhor 
compostura e grande dignidade, sem 
faltar a necessária humildade de "pro
curar ser maior que si mesmo". 

Todavia, ainda resta ao presidente 
Sarney tomar posse, plenamente, co
mo chefe de Governo. O Ministério — 
que visivelmente não é o seu — segue a 
dar mostras freqüentes de acefalia, de 
falta de unidade de comando, de inte-
graçãci de sintonia, e de um empenho 
comum destinado a fazer funcionar efi
cientemente a máquina, da administra

ção. É verdade que muitos problemas 
são levantados, questões complicadas 
são anunciadas, ou melhor, denuncia
das — como o emperramento caótico e 
perdulário da máquina burocrática e 
os descaminhos da administração indi
reta —, mas muitos ministros parecem 
contentar-se com as simples denún
cias, com uma linguagem mais do tipo 
"oposicionista", como se esquecidos 
estivessem de que estão no poder — e 
se lá estão é para agir, para resolver 
problemas. Por outro lado, freqüente
mente ministros estão a "pontificar" 
sobre como "deva ser" ou "como será" 
a reforma ministerial... E dos mais ver
sáteis nisso são os ministros da Justiça 
e da Previdência Social. Acresce o fato 
de o Ministério — e conseqüentemente 
toda a administração Sarney — situar-
se em um compasso de espera, com 
sérios problemas de ineficiência e mes
mo corrupção — já detectados pelo 
próprio presidente, no que se refere ao 
segundo e terceiro escalões de seu go
verno —, aguardando a época de desin-
compatibilização dos candidatos a 
qualquer coisa, como se determinadas 
carreiras políticas fossem mais impor
tantes do que os urgentes problemas 
da própria administração. 

É por isso que dizemos faltar ao 
presidente José Sarney passar de chefe 
de Estado a chefe também de Governo. 
O primeiro desafio s. exa. está vencen
do, falta começar a vencer o segundo; 
para superá-lo, a grande oportunidade 
que se lhe apresenta, que é também 
necessário risco, é a anunciada reforma 
ministerial. Para ser um bom chefe de 
Estado, o presidente da República de
pende fundamentalmente de suas pró
prias qualidades; mas, para ser bom 
chefe de Governo, dependerá sempre 
das qualidades dos muitos que souber 
escolher. . ^ 


