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Mergul o^no mar da História 
LUIZ CARLOS LISBOA 

Não houve surpresa nem inte
resse popular cercando a aprova
ção, pela Constituinte, de um man
dato de cinco anos para o presiden
te José Sarney. As eleições diretas 
presidenciais de fins de 1989 ainda 
estão longe, e um consenso discreto 
reconheceu sempre que o atual pre
sidente devia ter o mesmo mandato 
daqueles que virão depois dele. Ao 
receber a notícia do que certamente 
considerou uma vitória, o primeiro 
mandatário do País prometeu con
cluir a transição democrática e as
segurou sua determinação de man
ter o desenvolvimento económico, 
sem recessão. No mais, quinta feira 
foi um dia comum em Brasília e no 
resto do Brasil. 

Mas, terminada a última bata
lha da "guerra dos cinco anos", o 
pensamento de alguns milhões de 
homens volta-se para o presente e o 
futuro de suas vidas, uns ainda 
acreditando numa grande destina
ção brasileira (a imensidão do ter
ritório, as riquezas naturais, a ame
nidade do clima, a aptidão para o 
comércio, tudo são potencialidades 
que as pessoas somam), outros mais 
descrentes, esperando o marasmo 
ou uma vaga derrocada que o medo 
animal da morte sempre insinua 
fios homens. A esperança que re
nasce e que mantém o equilíbrio 
necessário à sobrevivência não tem 
muito a que se apegar: nos mil e 
tantos dias em que governou o País, 
0 presidente vacilou muito, mudou 
de política algumas vezes, permitiu 
experiências cruéis com o bolso do 
fiomem comum e exercitou em ex
cesso o populismo verde de certas 
y&reas do PMDB. Nisso, é bom dizer 
que os céticos têm razão. 

,"J , No mais, pode-se afirmar que o 
presidente foi melhor quando se 

'desvencilhou do curandeirismo da 
Miança Democrática, na justa me
dida em que isso já aconteceu de 
foáo. A luta em que a Presidência 

íp»e empenhou para ganhar dois 
anos durou de fato um ano efoi um 
desperdício terrível. Agora, quan-

\.''ão os pretextos para não fazer se 
extinguiram completamente, pare
ce razoável que se espere do presi
dente Sarney que faça aquilo que 
"exige coragem e independência. / 
1 Poucos governantes brasileiros 
'tiveram as oportunidades do poder 

tão franqueadas, poucos ganharam 
e perderam em tão pouco tempo um 
poderoso apoio político e uma ex
pressiva simpatia popular. Em 
idas e vindas inexplicáveis, o ho
mem que substituiu Tancredo Ne
ves na instauração da Nova Repú
blica pareceu não avaliar bem o 
que o destino e a história deposita
vam em suas mãos. Deixando-se 
patrulhar por companheiros de 
aliança, aceitou a pieguice do Pla
no Cruzado e sucumbiu ante a 
doença infantil das bravatas inter
nacionais da moratória. Mas isso é 
o que já foi e não tem mais remédio. 
Se nomes como Funaro e Bresser 
Pereira entraram irremediavel
mente para os compêndios da His
tória do Brasil dos nossos tetrane-
tos, o de José Sarney ainda está em 
elaboração* Pensando nisso, não 
parece de todo insano regar com 
cuidado as sementes da esperança. 

Como as "rabugens de pessi
mismo" de Quincas Borba, as ex
pectativas em torno de açãó no tem
po restante do governo Sarney po
dem dissolver-se no ar se alguns 
fatos não confirmarem sua efetiva-
ção. O prazo para que o Brasil pe
gue o bonde da História e siga no 
rumo das grandes e pequenas na
ções modernas do mundo está-se es
vaindo rapidamente. A imagem ao 
país desperdiçador não nos passa 
muita confiança na recuperação 
pronta do tempo perdido, mas to
dos sabemos o quanto esses concei
tos globais são relativos, e o que se 
esconde de potencialidade positiva 
nas dobras de um defeito. Quere
mos acreditar que o presidente não 
pode mais agir em função de pres
sões, mas precisa ter uma política 
económica que vai informar sua 
ação — que deve variar, essa sim, 
em função da realidade mutável de 
cada momento da vida moderna. Se 
o País tomar como padrão e refe
rência países atuantes no mercado 
mundial, terá de expor-se à concor
rência internacional — sabendo 
antes com objetividade em que con
siste isso. A primeira etapa, portan
to, é a informação larga, mas precu 
sa, sobre suas prioridades. 

Nada obriga a acreditar que 
um homem público que sofreu pres
sões e vacilou durante mil e tantos 
dias continue duvidando e queren
do agradar a diferentes setores po
líticos nos 200 dias que lhe restam 

no governo. Se isso acontecesse, es
taria consumado o maior exemplo 
de desperdício da nossa história, 
em todos os tempos, num país que é 
reincidente nisso. As tensões e os 
desencantos com as deformidades • 
políticas próximas podem ter modi
ficado esse homem público, dando-
Ihe a consciência de que esse é seu 
grande momento na vida. Não é 
preciso procurar demais para en
contrar dezenas, centenas, talvez 
milhares de homens que, no lugar 
do presidente Sarney, gostassem de 
usar o poder de que dispõe hoje, 
mudando o curso da história brasi
leira e saltando sobre décadas de 
experimentação è sofrimento inú
til. Vinte meses é tempo bastante 
para colocar o País na trilha da 
modernidade, quando o regime é 
presidencialista e uma nova consti- '. 
tuição não inviabilizou o progresso 
com garras estatizantes. 

Esse salto atrevido (que foi ten
tado com Juscelino e quis recome
çar com Castello) pede principal
mente convicção interior na liber
dade e na competitividade, o que se 
adquire hoje lendo em jornais e li
vros o que está acontecendo em paí
ses que até há pouco lutavam com 
dificuldades semelhantes às nos- ; 
sas. A ousadia é requisito necessá
rio porque toda mudança é inicial
mente penosa, e porque há grupos 
organizados (minoritários, mas 
muito atuantes) que conjugam in
gredientes, como a desconfiança xe- < 
nofóbica ingénua, a intenção de 
manter o atraso para não perder os 
carros-chefes políticos e a necessi- i 
dade de conservar bases eleitorais v-
mumificadas na esquerda. Por tudo ; 
isso é muito mais, o salto que se 
oferece ao presidente Sarney teria ; 
de ser ousado e livre. Sua nova po
lítica industrial e comercial — não 
importa o que a futura Constitui
ção, que já nasce velha, poderá fa
zer em contrário —parece registrar ( 
o condimento da ousadia e a dispo- j 
sição de saltar etapas. Se for assim, 
aquele mesmo Brasil que ficou apá
tico na discussão do mandato de 
cinco anos para o presidente vai 
acordar para a reconstrução de um 

novo país. A partir, àe um^tt&mpa 
Um de dois anos, para um mergulho 
nas águas da prosperidade, em ple
no mar da História. 

Luiz Carlos Lisboa é jornalista i 
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