
Presidencialismo
Revigoramento de um sistema
Um presidencialismo lúcido e determinado permitirá a instauração de uma democracia
de massas no país rompendo os limitados horizontes de uma democracia parlamentar
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xiste urna tradição mais do que
secular na cultura política bra-
sileira, desde nossa indepen-
dência, de lideranças fortes e

centralizadas à frente de governos C
administrações, sejam imperiais ou re-
publicanas. O Império, com OS dois
Pedros, apesar de parlamentarista, man-
teve coeso o País, certamente muito
mais pelo lado monárquico, imperial,
do que pelo parlamentarismo. Isto já
era reconhecido, à época, quando os
liberais se queixavam vivamente, ao
longo do século, do que então se
denominava de "imperialismo", ou seja,
do poder quase que absoluto, arbitrário
e personalista do Imperador, no co-
mando das instituições políticas, fazen-
do e desfazendo Gabinetes, outorgan-
do, concedendo e tolerando, Insistindo

e teimando, sempre de modo que a
trama político-institucional se constitu-
ísse, em última instância, como urna
decorrência do poder imperial. Deno-
minado o Poder Moderador, mas que,
de fato, "moderava" segundo seus pró-
prios critérios, geralmente inflexíveis.

A "República Velha", ou Primeira
República (1889 - 1930), adotando logo
de início o sistema presidencialista de
governo em sua Constituição de 1891,
seguiu o figurino centralizador e centrí-
peto. O coronclato, expressão sócio~
económica e política do regime, emba-
sava e sustentava um presidencialismo
de elites e oligarquias. De alguma for-
ma, coerentemente, era o Império por
outros modos. Isto que hoje denomina-
mos de "presidencialismo imperial" era
o que vigia à época, sem contrastes,
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apesar das denúncias permanentes.
A vida republicana de Rui Barbosa foi
um exemplo notável e límpido do
inconformismo reformista em face à
inautenticidade das nossas institui-
ções, do ponto de vista liberal.

A Revolução de 1930 e toda a
década que a ela se seguiu foi prati-
camente de autoritarismo explícito.
Getúlio Vargas, Ditador Provisório
(1930 - 1932), é eleito indiretamente
Presidente da República pela Assem-
bléia Nacional Constituinte, en 1934,
e retorna ao lugar de Ditador, com o
golpe de 1937 que inaugura o "Esta-
do Novo" (1937 - 1945).

A "reabertura democrática"
(1915), então denominada 'teconsti-
tucionalização do país', representou
pouco mais que uma transição pací-
fica da ditadura estadonovista para
uru sistema presidencialista, inclusi-
ve com a participação ativa dos
mesmos homens e líderes que havi-
am dado sustentação à Ditadura (Gas-
par Dutra, Juscelino Kubitscheck,
hugo Borghi, Ademar de Barros,
Benedito Valadares e o próprio Dita-
dor Vargas, eleito Presidente consti-
tucionalinente em 1950). Este regi-
me da Constituiçào de 1946 funcio-
nou até que retornasse, com o golpe
de Estado de 1964, um presidencia-
lismo de floV() mais autoritariamente
explícito. O qual, por sua vez, como
todos sabemos, foi sucedido nova-
mente (1985), por unia transição
pacífica, para o presidencialismo que
aí está.

Neste século tivemos unia úni-
ca experiência parlamentarista, não
representativa e de curtíssirna dura-
ção (1961), verdadeira operação de
remendo e tapa-buraco, logo apeada
do poder por um plebiscito (1963),
quando o eleitorado, por ampla
maioria, O[)tOu pelo retorno ao pre-
sidencial isnio.

Essa longa e arraigada tradição
de governos centralizados e centra-
lizadores, tendo à frente quase sem-

pre lideranças políticas fortes, ora
carismáticas, ora não, mas sempre de
envergadura imperial, presidencial
ou citatorial, não obstante todas as
suas falhas, vícios, equívocos e dis-
torções (e que foram e têm sido
muitos), foi capaz, no entanto, ao
nível de Terceiro Mundo, de colocar

países congêneres".

o Brasil, país de extensão e cornple-
xidade continentais, racialmente he-
terogêneo, constituído por várias sub-
culturas regionais (os muitos 'bra-
sis"), cui posição bastante favorável
e vantajosa (e mesmo de exceção)
no contexto dos países congéneres
ferceirornundista. Nos anos 70 éra-
mos ilieSlilO considerados unia na-
ção de eSRitLlt() médio, no mapa geral
do capitalismo mundial. Ou seja:
lireSilio com todas as disparidades
(de toda a ordem e natureza), com
unia "dívida social" escandalosa e
criminosa (desde sempre), com urna
corrupção praticamente endêmica
(tudo isto muito próprio do desen-
volvimento capitalista, aqui e alhu-
res) e mais com práticas viciosas de
corporativism(), de clientelismo e de

cartorialismo (estes últimos mais pró-
prios do "capitalismo de Estado"
tcrceironiundista), mesmo com tudo
isto estamos entre os países que mais
se desenvolveram (senào mesmo o
que mais se desenvolveu, proporci-
onalmente) no contexto do capitalis-
moo mundial dos últimos cern anos. O
que é um fato notável e digno de
atenção e consideração.

É evidente que continuamos,
dada a forma histórica de nossa
inserção no mercado mundial, uru
país dependente, que ainda no re-
solveu de todo os seus problemas
básicos de desenvolvimento capita-
lista, pois que somos, apesar de tudo,
carentc.s das duas molas-mestras deste
último, quais sejaril, capital e tecno-
logia. Somos devedores e depen-
dentes de capital e não produzimos

tecnologia própria con-
veniente- A inda por
cima, enfrentamos, nas
últimas décadas, severa
e selvagem crise econô-
mica e financeira, acom-
panhada de unia brutal
recessão e caos institu-
cional.

É natural e com-
preensível que em dada situação e
conjuntura a sociedade e suas elites,
(orno de resto todo o povo, viva unia
condição de anomia, de perda de
referenciais, de valores, de paradig-
mas e modelos, de tumulto, de rebu-
liço e qucstionamentos de toda or-
dem, espécie e natureza. Inequivo-
camente aqui, como de resto Clii
todo o riiundo, voltamos, no miiov-
mento cmii espiral da civilização Oci-
dental, aos tempos sombrios do pe-
ríodo de entre-guerras (1918 - 1945)
naturalmente com as devidas dife-
renças de estágios históricos.

Compreende-se e justifica-se,
pois, a idéia da realização de um
plebiscito concernente aos SiStCIii2tS
de governo (presidencialismo ou
parlairientarismo) e formas de Esta-

"Essa longa tradição de governos
centralizados e centralizadores, mal
ou bem, colocou o país em posição
bastante vantajosa tio contexto dos
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do (República ou Monarquia), tal
Como proposta pelos constituintes
de 1988. Sua data e operacionaliza-
ção é que podem ser questionadas,
dado o acúmulo desordenado e não
escalonado de outras reformas de
envergadura concomitantes, tais
como a tributária, a fiscal, a eleitoral,
a partidárias e a própria revisão
constitucional, tudo muito próximo
do ano eleitoral passado (eleições
municipalistas) e vindouro (eleições
presidenciais e outras). O plebiscito
fica assim prejudicado, de início, e
comprometido UICSIII(), lJ1ii pior,
dada a exigüidade de tempo para
amplas e extensas campanhas de
esclarecimento e informação. Na re-
alidade, tanto o eleitorado quanto a
opinião pública cm geral estão nada
ou muito pouco informados sobre a
matéria substantiva do
plebiscito. Além da es-
cassez de tempo, os bra- "O pres
sileiros se acham Ião conforrn
absorvidos pela ques- mais caj
tão crucial de suas pra-
prias sobrevivências, políticas
sob recessão to selva- popular
gem, que provaveltiicn-
te muito pouco se inte-
reSSatfl por problemas políticos des-
ta ordem institucional. O foco da
atenção popular está voltado e con-
centrado em outras realidades. A
questão maior de passar a limpo o
Brasil é válida. () problema é saber
COMO operacional izar isto, de que
forma, por quais processos e com que
lideranças.

Assim, é de se prever cm abril
próximo um voto plebiscitário majo-
ritariainente aleatório, casuístico, Cr-
i-ático, cego e surdo, rebelde ou
talvez ausente (brancos e nulos). Um
voto no escuro concedendo um che-
que em branco ao Congresso, uma
vez que o voto, como se sabe, ape-
nas decidirá o sistema, mas não o seu
modelo de funcionamento, cuja de-
finição ficará a cargo do Congres-

so. E não se sabe, e nem se pode
saber, o que o Congresso fará da
decisão popular, que espécie de
coisa resultará de uma decisão elei-
toral atabalhoada nas mãos de um
Congresso quase sempre duvidoso
no que se refere ao seu comporta-
mente político.

Aqui se coloca, o,ncretimetite,
o exame da opção piesidetu alista,
que defendeiiios colho sendo a mais
razoável, prudente, equilibrada e
propícia para o momento nacional.
As razões de minha convl(ãC) Sao,
cm linhas gerais, as seguintes

(1)o presidencialismo, ('OtflO
mencionei de início, é mais confor-
me à cultura política brasileira, tem a
seu favor, com seus lados positivos c
negativos, o peso de toda uma tradi
ção já secular, o que não é de se
desprezar, em termos de sedimenta-
ção no inconsciente coletivo nacio-
nal. Não é que sejamos contra as
rupturas e as inovaçoes, muito pelo
contrário. Mas julgamos uma teuleri-
dade, raiando uni pouco a irreSlion -
sabilidade, justatilente nesta fase

decisiva da vida nacional "experimen-
tarmos" uni sistema de governo dife-
rente, no caso o parlamentarismo, do
qual não temos notícia de que tenha
dado certo e funcionado a contento
em terras americanas (o Canadá é
unia exceção, enclave que é da Com-
moriwealth britânica, o que o torna
compreensível em termos culturais),
como de certo não deu e não está
dando certo em nenhum país do Ter-
ceiro Mundo, ao qual pertencemos. O
parlanientarisi no bem sucedido cori-
tinua sendo um fenômeno típico da
Europa Ocidental (dada a sua milenar
tradição de conflitos e disputas entre
soberanos e senhores feudais) e, mais
recentemente, o Japão, uiih Caso
parte (como em tudo, aliás, no que
oca ao Japão) Acoi npanharxnos, coni

o presidencialismo, a tradição de nos-
sa cultura política de Governos cen-
tralizados e centrípetos ciii torno de
lideranças políticas fortes, carisiliáti
cas 011 não, mas decididas e lucida-
iliente determinadas e orientadas,
parece-nos, a esta altura, mais conve-
niente, mais sábio e mais acertado. A
experiência parlamentarista, por Ser
virgem em nossa cultura, seria certa-
mente mais um fator perturbador e
complicador da crise nacional do que
mesmo um remédio para ela;

(2) o presidencialismo certanien-
te é mais capaz, entre nós, de gerar
lideranças políticas fortes, determina-
das e popu larinenie mais prestigiadas
do que o i arlamnentarismuo, que nave-
ga sempre nas correntes de coaliza-
çóes partidárias instáveis e movedi-
ças, sobretudo porque corporativa-
mente barganhadas pelo estamento
político (classe política"). As demo
cla('ias, quando em crise, necessitam II

de líderes políticos de envergadura,
verdadeiros estadistas, mais capazes
de mobilizarem a opinião públka
nacional em torno de grandes proje-
tos e programas de Governo, e de
personalizarem este esforço da Nação
e do Estado, o que dificilmente um

idencialismo é mais
'e à cultura brasileira e é
,az de gerar lideranças
fortes, determinadas e
nente mais prestigiadas."
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mo, ao assim chamado neoliberalis- S:t: (a) sua incompetência política e

mo, a correlação é duvidosa, aqui e administrativa; (b) sua imaturidade
no mundo. Nada indica também que psicológica; (c) a comprovada corrup-
estamos hoje mais sensíveis à moder- ção de seu Governo e (cl) sua falta de
nidade do que já estivemos com o apoio partidário no Congresso, pois
Programa de Metas de Juscelino Ku- que seu Partido, o PRN, não Lhe dava

bitschek, com as Reformas de Base de d sustelitação necessária, por inex-
pressivo sob todos os pontos de vista.
Nic) tivesse ocorrido a siniultaneida-

' dc desses fatores e ainda certamente
o leríamos na Presidência. Não foi,
assim, nenhuma maior sensibilidade
a titodernidacle que o dcstituici, mas
Sul 05 latores conjunturais aci ita nien-
cionados. As novas relações apilal
Trabalho seriam indicativasmdic tii is cl i til 1101

sensibilidade referida? Nem ISSO O
que ocorre e Utii transito de uru deter-
minado tipo de atre]aiuent o sindical

ao Estad (Cc )rporat ivis-
mc) tipo esiadonovis-
ta ) para outro tipo de

"Nada comprova que a tradição	atrelamenlo, agora jun-

presidencialista está perempta e não	to às Câmaras Setoriais
e as audiência,,; diretas

sensível a modernidade, mesmo com o p residente cia Re-

porque nem o conceito e nem o sentido pública e com as classes

dessa modernidade estão muito claros." patronais. O terror eco-
nômico da recessão seI-
vagem Sol) o qual vivem

Primeiro-Ministro, no sistema parla-
mentar, sempre sujeito ao voto de
confiança de seus pares, conseguirá.
As lideranças parlamentares se dilu-
em facilmente no caldo congressual,
enquanto que as presidenciais, mais
autônomas e estáveis (mandatos fi-
xos mais ou menos longos, às vezes
com direito à reeleição), são mais
capazes de programarem e planeja-
rem a longo prazo e, se ainda por cima
carismáticas, capazes também de em-
polgarem a alma nacional no esforço
comum. Teríamos o exemplo de Frank-
lin Delano Rooscvclt, nos Estados
Unidos, eleito em plena e brutal re-
cessão e qae governou por quatro
mandatos consecutivos, com grande
êxito. Mesmo em sistemas parlamen-
taristas, como o francês, lemos o exein-
pIo modelar do Presidente De Gaulle,
que, eleito pelo voto direto para a
Presidência, praticamente salvou o
parlamentarismo francês do naufrá-
gio. Na América Latina, citamos o
Presidente mexicano Lázaro Carde-
nas, que lançou e consolidou histo-
ricamente as fundações do México
moderno. E por que não, entre nós,
no reconhecermos (como devemos
fazê-lo), em Getúlio Vargas, o funda-
dor e o consolidador dc) Brasil Mo-
derno, tanto como ditador, quanto
como Presidente constitucionalmen-
te eleito (1950 - 1954)? E o Presidente
Juscelino Kubitschek, que represen-
tou um verdadeiro divisor de águas
entre o Brasil Arcaico e o Brasil

o dern o;
U dizer-se que o nosso brasil

de hoje está mais sensível à moder-
nidade e que, portanto, a tradição
presidencialista já está perelupta e
não se adapta mais a ele, parece-nos,
no mínimo, um exercício de ii'ishJII
thinking ingênuo e falacioso. De
modo. Nada, verdadeiramente, com-
prova essa sensibilidade do País à
modernidade e nem o conceito e o
sentido dessa modernidade estão
muito claros. Mesmo que identifique-
mos a modernidade ao neolibcralis-

João Goulart ou mesmo com O PAEd;
de Castello L3ranco. O Brasil sempre
esteve sensível à modernidade, com o
presidencialismo. Seria então o icnjx'-
achnent do Presidente Fernando
ColIor, talvez, prova de nossa moder-
nidade? Então seria o caso de lem-
brarmos primeiro, que sua candida-
tura foi montada de forma inequivo-
camente ol igárqu ici; depois que sua
campanha cleiioral foi de sabor e tom
inequivocamente populistas e dema-
gógicos; que foi vitoriosa; que ainda
seu primeiro ano de Governo, apesar
de todas as arbitrariedades, foi aceito
naturalmente por nossas elites e pela
classe política, como, de resto, pela
maioria da Nação. Nada de sensibili-
dade maior à modernidade, em tudo
isto. Ele somente entrou na alça de
mira do inpeachrnent quando se so-
maram, de maneira explícita e acinto-

as íloss:tS classes trabaifladloraS ('0)111-

primitiu-as politicamente mais ainda
do que antes. Elas cc)ntinuatii excluí-
das dos processos decisórios centrais
e cada vez perdem mais a ci t ( ) ti O )1 II il no
contexto do desenvolvimento econô-
1it('fl. . modernidade, de lato, nin-
guém sabe bem o que ela i.í', hoje,
dada a imprecisão e a fragilidade das
estruturas, dos processos e dos obje-
tivos do capitalismo mundial (cio qual
sonhos dependentes e tributários), em
crise aguda e clilacerante de urna pro-
vável (tuaS não garantida) nova or-
dem geopolítica mundial. Penas e ca-
cos voam por todos os lados. Em
suma, vivemos ainda e sempre o mes-
mo contexto sócio-político e econô-
mico de um capitalismo selvagem
dependente e cada vez mais exclu-
dente (para dentro e para fora), agra-
vado por unia crise de remodelagem
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geopol ii ica do capital isino avançado.
Nossa ir-,dição presidencialista conti-
nua, assim, de pé e afinada com os
novos tempos;

(4) o Poder Executivo, adminis-
trado pelo Presidente da República,
que o encarna, no presidencialismo
brasileiro, tem sido, ao longo da
história rita is moderno, mais van-
guarda, mais pioneiro, e mais dinâ-
mico na promoção de nosso desen-
volvimento econômico e institucional
do que, respeitados os níveis de Po-
der, o nosso Congresso, que encarna
o Poder Legislativo. 1'aiiibém, em um
regime federativo, corno é o nosso, o
Governo da União tem servido de
cimento e de referência geral para os
Estados-membros, ela termos de polí-
tica global. O Congresso Nacional
tem, por sua vez, como se sabe, repre-
sentado, desde sempre, um papel bas-
tante conservador na con-
dução da política nado-
na[, na parte que lhe toca.
A classe política, sobretu -
do aquela que se faz re-
preseniar no Congresso, econôn
tem um perfil riais conser-
vador e mais resistente às que o n
nïudanças cio que os nos-
sos Presidentes da República. Lem-
bremo-nos, por exemplo, do Progra-
ma de Metas de Juscelino Kubitschek,
realizado quase iodo ele praticamen-
te à margem do Congresso Nacional,
através de mecanismos   burocráticos
específicos, clirct arnente vinculados
à Presidência, os famosos Grupos
Executivos, dotados de urna autono-
mia gerencial quase que completa.
Do Congresso e da Imprensa, majori-
tarian)entc, vinham ou o silêncio, ou
as críticas. A coligação partidária
que dava sustentação ao Presidente,
formada pelo PSD—PT13, deu-lhe apoio
apenas tático, encarregando-se de
atender, cl ientel isticamente, as má-
quinas administrativas e partidárias
dos Governos Estaduais e Munici-
pais, como que neutralizando, assim,
corno contrapeso, as críticas e os obs-

táculos que se colocavam aos avan-
ços do Programa de Metas de 1K. O
mesmo ocorreu com o Plano Trienal e
as Reformas de l3asc, de João Goulart,
que no contaram com o apoio do
Congresso. O qual apressou-se, é de
se lembrar, to logo deposto o Pre-
sidente eleito Goulart, a eleger o
Marechal CastelIo Branco para a
Presidência da República, declarada

WExecutivo tem sido, ao

vaga. Entre outros fatores históricos
responsáveis por esse conservado-
risnio do Congresso (entre eles o da
super-representação parlamentar das
regiões agrárias e interioranas ainda
no integradas nos pólos dinâmicos
cio desenvolvimento), parece tam-
béni contar a natureza do voto que é
dado ao Presidente da República e
àquela outra, do voto dado ao parIa-
nienrar. Fia geral, o voto dado ao
Presidente da República [cru
sempre unia certa conotação ideoló-
gica, é vagainente prograrnático e
aponta para símbolos nacionais mai-
ores, enquanto que o voto dado ao
parlamentar é quase quesenipre (com
as exceções de regra) de natureza
regional, paroquial, difuso, "domés-
tico", atendendo mais aos interesses
clientelísticos e corporativos. É mui-

tas vezes um voto "de favor", ou de
simpatia. As expectativas Sc) de ní-
veis diferentes. Vota-se para Presi-
dente da República ('0111 os olhos diri-
gidos para a Nação, para seus desti-
nos, para sua personalidade. Isto ocor-
re mesmo com o voto popular não
muito esclarecido, ruas de forma ins-
tintiva. Já para os congressistas o voto
é dado olhando-se para interesses
mais próximos, mais imediatos, mais
pessoal, conto dissemos acima. Isto
certamente tem urna influência decisi-
va (e até certo ponto negativa, se
considerados os interesses maiores
do país, como uni todo) na composi-
ção ideológica e política do Congres-
so, na sua totalidade. Esses dois argu-
mentos, tanto o de que a Presidência
da República, no sistema presidenci-
alista, ciii uni regime federativo, é
mais reprcscntanlivo da Nação, na
sua articulação União-Estados-Muni-
cípios, e o de que o voto presidenci-
alista é irrais arriplo, de maior dimen-
são ideológica e política (de maior
envergadura, portanto), e mais ideo-
lógico e prograluát ico do que o voto
parlamentarista, pesam, a nossa ver,
em favor da opção presidencialista
no próximo plebiscito. Não vemos
bem como,como, na opção parlamentarista,
entregar hoje a Chefia de Governo (e
talvez, se o modelo prevalecente foro
de parlamentarista puro, entregar-se
a própria Presidência, então eleita
pelo Congresso, Indiretamente) a um
Congresso que se Insere nessa tradi-
ção de conservadorisino, de cliente-
lismo e de ituedialistuo corporativo,
tradição esta que se mantém até os
nossos dias Além do mais, é de
ressaltar a gr-ande fragmentação, falta
de representatividade e de orgarlici-
dade dos nossos Partidos Políticos
que constituem e enibasani o Con-
gresso. O parlamentarismo vai corri-
gir, por sua própria dinâmica, esta
falha lastimável? Onde as evidências
de que isto venha a ocorrer? Prestigi-
ar-se pol iticainente um Congresso tra-
dicionalmente vulnerável e fragiiza-

longo da história, mais responsável
pelo nosso desenvolvimento

rico e institucional do
osso congresso."
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do, além de habitualmente despresti-
giado, só por si será capaz de recupe-
rar a representatividade e a lisura
partidária? Por último, como se pen-
sar, em país federativo como o nosso,
a Instauração do parlamentarismo sem
que, coerentemente, o sistema seja
estendido aos Estados-membros? E
caso isto venha a ocorrer, como pen-
sar a necessária articulação orgânica
e funcional de vinte e sete Primeiros-
Ministros estaduais a uma verdadeira
ciranda de votos de confiança, em um
sobe-e-desce contínuo, ao sabor de
coligações partidárias diferentes de
Estado a Estado? Ou se não se esten-
de o parlamentarismo aos Estados-
membros, como conciliar, na lógica e
na práxis política, Gabinetes instá-
veis ao nível federal, com Governa-
dores de Estado estáveis, ao modo
atual? Não se tornarão esses Gover-
nadores os verdadeiros lí-
deres nacionais, pontos de
referência mais confiáveis Umj
para a execução de progra- forte,
mas e projetos de governo? frente
Com o parlamentarismo, se pos.em qualquer de suas variá-
veis, teremos um verdadei- avanÇd
ro caos político e instituci-
onal instaurado no país.

No entanto, a opção presidenci-
alista que defendemos para o plebis-
cito próximo não vai sem ressalvas.
Não endossamos esse presidencialis-
mo que aí está e que aí sempre esteve.
Dentro da necessidade que julgamos
existir, sobretudo em virtude dessa
crise geral em que estainos mergulha-
dos, da emergência e da consolida-
ção de lideranças políticas fortes e
determinadas, além de competentes,
para conduzir a nave brasileira em
meio a esta tempestade, defendemos
um revigoramento do presidencialis-
mo a partir da tradição de nossa
cultura política.

Esse revigoramento passa pela
imperiosidade das reformas dos Par-
tidos Políticos e Eleitoral, que inclui-
riam uma redução drástica e severa

da quantidade de Partidos ora exis-
tentes; do retomo ao estatuto da
fidelidade partidária rigorosa; da re-
visão ponderada dos critérios de re-
presentação eleitoral proporcional
dos Estados; da fiscalização perma-
nente das finanças partidárias e de
suas candidaturas; do retorno ao sis-
tema de prazos para a votação dos
projetos legislativos, mais estritos;

da facilitação para o recuso, pelo
Poder Executivo, à legislação dele-
gada; do reforço controlado do Mi-
nistério Público, sempre mais autó-
nomo, na denúncia e averiguação da
corrupção, onde quer que ela se
encontre; na possível instituição de
um Conselho Nacional Popular, cons-
tituído democraticamente pelos Sin-
dicatos, Centrais Sindicais, Associa-
ções de Bairros, Movimentos Sociais
em geral, Igrejas, etc., com o objetivo
de discutir, propor sugestivamente e
sobretudo fiscalizar, nas bases do
poder, a execução das políticas go-
vernamentais.

O de que necessitamos é da
instauração de uma democracia de
massas no Brasil, ultrapassando as-
sim OS limitados horizontes políticos
de uma democracia parlamentar.

Um Presidencialismo revigora-
do, forte, determinado, lúcido, tendo
à frente uma liderança exponencial
e se possível carismática, com pla-
nos e programas avançados e radi-
cais, apoiado por um Congresso
Nacional realmente representativo e
talvez por um Conselho Nacional
Popular, contando com um Poder
Judiciário autônomo e independen-
te (mas também de alguma forma
controlado), é tudo o que imagina-
mos de melhor, mais oportuno e
mais necessário para o nosso País. É
evidente que essas coisas não são
fáceis e simples, não pretendemos
incorrer na ingenuidade de um pen-
sarnento meramente generoso. Sabe-
mos que uma das dificuldades, se
não a maior, está na existência, efeti-
va ou potencial, de um estoque de
lideranças fortes e determinadas, dada
a desagregação global de nossa so-
ciedade, sob todos OS pontos de
vista.

Mas se não formos capazes de
superar esta crise, prosseguiremos
certamente nos descaminhos das
últimas décadas, em processo de
franca e acelerada regressão aos ní-
veis de país do Quarto Mundo, últi-

ina periferia do sistema capitalista
mundial, condenados literalmente a
figurarmos na nova cartografia plane-
tária corno "Terra incógnita, que era
a maneira pela qual os homens da
Idade Média denominavam tudo aqui-
lo que estava fora dos horizontes da
civilização.

Como presidencialismo, se con-
tarmos com a sorte, temos alguma
possibilidade, ainda que remota, de
superarmos a crise. Com o parlamen-
tarismo, somente com um milagre.

residencialismo revigorado,
determinado, lúcido, tendo à
uma liderança exponencial e,
íve1 carismática, com planos
idos e radicais."
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JoséFerraz

Questão de bom senso
O Presidente da Assembléia teme que o plebiscito seja uma aventura e defende

reformas estrututais ao invés de novo regime
OPresidente da Assembléia Legislativa, Deputado José
Ferraz, defende o presidencialismo como forma de
unir o povo em torno de umpro/eto nacional, acha o
parlamentarismo um contra-senso ames das reformas
partidária e eleitoral e admite que o Plebiscito pode se
(ornar uma aventura a?nalga. "A solução doproble-
ma nacional não está aí. A solução está na mudança
da estrutura" nesta entrevista em que condenou a
discussão de modelos teóricos
Clii 10,-no d.' um lema
Jilcbiscitáiio.

RL —Por que o senbor defende	 /
o Presidencialismo?
JoSÉ FHZ —Antes de tudo, eu
detendo a manutenção da Repú-
blica ('01110 forma de governo para
o Brasil. Entendo que esta foi uma
conquista da humanidade, quedes-
tronou o poder sucessório dos reis
e consolidou o caminho para a
democracia. Nesse contexto e no
atual iflolHCnto histórico, o que
me parece ser o titais indicado naol
o Brasil é a manulenção do presi-
dencialismo - um sistema de
governo que concentra na figura
cio presidente a chefia de governo
ca rcpresentaça() do Estado, pos-
sibilitando a adoçao de uni projeto
de desenvolvimento desembara-
çado, ágil e que corresponda às
aspirações populares.

RL —Mas nãofoi exatamente isso que aconteceu nos
cem ano da República brasileira...
JosÉ FRAZ -É verdade que nós passamos por sérias
dificuldades, nos últimos cem anos. No entanto, esses
reveses não podem ser atribuídos à República ou ao
Presidencialismo. há poucos meses o presidencialismo
deu urna demonstração de raro amadurecimento, quando
o Congresso votou o irn/K'ach?nent do presidente. Além
disso, quero crer que estamos tratando de urna discussão
Sol)rC modelos teóricos acerca do tema plebiscitário. Se
assim não for, basta citar a experiência parlamentarista no
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Brasil para inviabiizarinos de vez essa opção. Foi urna
experiência muito mais curta e certamente das mais lesivas
aos interesses nacionais, já que o dayafterresultou numa
ditadura militar.
RL —Em cem anos de República, apenas dois presi-
dentes concluíram seus mandatos. A crítica que os
parlamentaristas fazem ao sistema éJustamente a
instabilidade que ele podeg erar. Não seria oplebis-

cito a oportunidade que o
Povo teria de rever a con-
juntura nacional e adotar
uma nova forma de gover-
no, um novo sistema?
JosÉ F1AZ —O problema bra-
sileiro não passa pela mudança
de sistema. Nosso problema é

.- estrutural. Alii.s eu Iirino que
o plebiscito pode se tornar uma
aventura amarga para nós. O
que se está vendo não é uma
preocupação legítima com as
aspirações populares. O que se
vê é urna preocupação apenas
com a mudança do poder. O
poder sai da mo do presidente
e passa quase diretamente para

/ j o Congresso A solução (lo pio
bierna nacional não está ii A
solução está na mudança de
estrutura. Está ciii (01110 dotar o
governante de instrumentos
para resolver os problemas da
população. Está cm como re-
duzir a inflação, ei ilniiiat 'a fome

que o povo está passando e isso no se resolve Cofli

mudança de sistema apenas.

RL —O senhor acredita que a República
presidencialista assegura ao governante os meios
de solucionar esses problemas?
JubiL, FRRz —Eu acredito que ela possa assegurar. Inclusive
é o modelo que oferece maior número de alternativas A
unidade de comando e a representação do Estado ficam
nas mãos daquele que teve o nome sufragado pelas urnas,
o que lhe dá respaldo para governar. Não é pensando ciii

José Ferraz: "estamos tratando de uma
discussão sobre modelos teóricos acerca de

Uni tema plebiscitárw."
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mudar o regimé que se resolve o problema. Resolve-se o
problema com a união do povo e com a participação dos
governantes em torno de um projeto nacional que assegu-
re melhores condições de vida para todos.

RL -(i)sparlamentaristas argumentam que as refor-
mas de que oBrasllprecísa -por exemplo no sistema
eleitorai na legisla çdopartiddria -têm mais chances
de êxito no parlamentarismo, sistema que oferece-
ria melhores mecanismos para isso.
JosÉ FERIAZ -No parlamentarismo, corre-se o risco de
vermos a queda de primeiros-ministros freqüentemente. Já
no presidencialismo, o governante tem estabilidade asse-
gurada por um mandato de cinco anos, outorgado pelo
povo, que lhe garante tranqüilidade para decidir. O
parlamentarismo pode tornar-se um sistema de alta
rotatividade. Pode-se mudar o primeiro-ministro num
curto espaço de tempo. Eu acho que
essas mudanças em nada vão modificar
as condiçoes de vida do povo.

RL -Mudanças dessa natureza modi-
ficaram as condições de tida dopovo
italiano.
JosÉ Fi1i4Z -A história do povo italiano
é diferente da do povo brasileiro. Insisto
em que, se vamos recorrer a casos espe-
cíficos, então basta lembrarmos das
experiências brasileiras para ficarmos com
o presidencialismo. Nossa Monarquia era
escravocrata. Nosso parlamentarismo
descambou numa ditadura militar que
durou tilais de vinte anos. Além disso,
país por país, eu prefiro o 1 tiodelo ame-
ricano	que deu certo -- e é pie-
s ideii cd lista.

RL -0 senhor é antiparlamentarista?
JosÉ FEiwZ -Não sou 21111 iparlainentarista, nem sou
presidencialista. l)ianlc da realidade que vivemos defendo
o presidencialismo, tendo em vista o niolilento histórico.
É uma questão de bom senso. Para implantar o sistema
parlamentarista e daí a minha posição contrária a esse
i-egiiile - (leve-se primeiro pensar numa reforma eleitoral.
Devoto-se criar partidos fortes para depois implantar o
sistema e o que nós estamos fazendo é exatamente ao
contrário. Estamos começando de trás para frente. Nós não
preparamos o terreno para o parlamentarismo.

RL -O senhor consegue vislumbrar algum interesse
por trds do movimento pró-parlamentarista que não
seja o mesmo do povo brasileiro?
JosÉ Fiz -O povo está completamente à margem (lesta
decisao, mesmo com toda a divulgação que se tem feito.
E nós vamos ver isso na hora da votação do plebiscito. O

povo está mal informado, não está sabendo nem porque
está votando. Eu acho que efetivamente não se está
pensando em solucionar o problema do povo. Pelo
contrário. Está-se pensando cio mudar uni regime, sendo
que eu não acho que haja necessidade disso agora.

RL -O presidente que o povo brasileiro elegeu de-
pois de quase trinta anos de abstinência quis passar
por salvador da pátrín mas acabou sofrendo um
inédito processo de impeacbment. Esse não é um
forte indício de que nofut uro poderemos continuar
tendo problemas com os presidentes eleitos, o que
acaba por prejudicar o desenvolvimento do país?
JosÉ FEmt.%z -O problema do presidente Colior não está
nem no sistema, nem na forma de governo. Foi um
problema complexo, como todos sabemos. E com esse
problema tivemos a demonstração de que o prcsidencia-

lisnio tem alternativas inteligentes, dentre
elas o impcachrnent do presidente. Um
presidente eleito por cinco anos, desde
doe não pratique atos dc corrupçao ou atos
que venham denegrir a imagem do país,
terá o ten1p necessário para corrigir ;ilguni
engano que porventura tenha cometido e
corresponder às aspirações populares, pro-
titovendo o descnvolvitiiento social.

RL -Nós temos cem anos de República
e muitos problemas acumulados ao
longo desse período. Na opinião do
senhor, são problemas de ordem es-
trutural. Caso o povo opte pela
manutenção da República pre-
sidencialista, o que de,'erd o
governante fazer para solucionar os
problemas mais graves do país?

JosÉ Fiitz -As dificuldades que o país vem enfrentando,
já disse, são de ordem estrutural. A solução para os maiores
prol)letnas está no combate à inflação. Qualquer prcsiden-
te que assumir o país e trabalhar cm cinta do combate à
inflação, diminuindo o déficit público, irá proporcionar
dias melhores aos brasileiros. Eu no vejo outra forma
senão esta. O país assegurou um desenvolvimento 111(1110

grande em virtude do seu passado recente, quando não
tínhamos inflação. No dia que este câncer começou a
minar nossa economia, o país entrou cm agonia. Hoje,
temos que pensar em combater o inflação para buscar o
desenvolvimento. Estes são os dois pontos que julgo os
primeiros a ser atacados, pelo menos para amenizar agrave
crise que estamos vivendo. Por isso faço votos de que o
plebiscito consagre o presidencialismo. Caso contrário,
poderemos estar dando ao povo um mecanismo para a
criação de uni novo e grave problema. Isso a nação no
quer, não merece e talvez nem suporte.

"Não sou anti-
parlamentatista e nem

presidencialista.
Defendo o

presidencialismo, tendo
em vista o modelo

histórico. Para
implantar o sistema

parlamentarista, deve-se
primeiro pensar numa

reforma eleitoral e criar
partidos fortes. Estamos

fazendo o contrário".
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