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Travessuras britânicas
Alguns membros do governo britânico se comportaram no Brexit com uma frivolidade desconcertante

Uma característica da forma como os ingleses, portanto os britânicos, manejaram as grandes questões
governamentais é a do pragmatismo em temas domésticos, combinado a lucidez na condução das relações
internacionais com visão a longo prazo. Esta peculiaridade permitiu ao Reino Unido manter a estabilidade
política em meio às grandes mudanças econômicas e sociais originadas na Revolução Industrial e projetar-se
até o resto do mundo como uma potência comercial e militar de primeira ordem.

A chamada Revolução Gloriosa de 1688 pôs fim à intenção absolutista do último dos Stuart, o rei Jaime II.
O arranjo resultante, com a nomeação de um nobre holandês, Guilherme de Orange, para ocupar o trono com
sua mulher, Maria, sob determinadas condições, modificou a relação entre a Coroa e o Parlamento, o qual
passou a ser a fonte efetiva de poder político. Esta transformação, e as mudanças religiosas que ocorreram,
exigiram grande flexibilidade por parte dos dirigentes políticos, bem como a disposição para aceitar
compromissos para os conflitos que poderiam ser considerados ilógicos ou irracionais, em sentido estrito.

Assim, por exemplo, ao se efetuar a incorporação do reino da Escócia ao reino da Inglaterra, em 1707,
para constituir o Reino Unido da Grã-Bretanha, concordou-se que o monarca da Inglaterra, que era a cabeça
da Igreja Anglicana, também seria a cabeça de uma religião diferente, a Igreja Presbiteriana da Escócia. A
rainha Vitória assistia a cerimônias religiosas segundo o rito anglicano quando estava em sua sede, e segundo
o rito presbiteriano quando ia ao Castelo de Balmoral, na Escócia.

Uma constante da tradição diplomática britânica tem sido a manutenção do equilíbrio de poder na Europa,
o qual implicava opor-se a qualquer nação que tentasse estabelecer uma hegemonia no continente. Sua
condição geográfica insular permitiu ao Reino Unido participar ativamente dos assuntos europeus, conservando
ao mesmo tempo certa reserva. Atribuir ao longo do tempo a prioridade adequada aos objetivos domésticos e
os internacionais, dentro dos parâmetros de um ordenamento institucional sui generis, pressupõe a eficácia
governamental, implementada por uma classe política competente e séria. Estes requisitos brilharam por sua
ausência durante o debate com respeito às relações do Reino Unido com a União Europeia.

Diante de um tema de importância vital, os dirigentes britânicos atuaram com uma frivolidade
desconcertante. Alguns deles, como o atual ministro de Relações Exteriores, Boris Johnson, se comportaram
como se fosse divertido convidar a nação a dar um salto no vazio. Após a derrota eleitoral do governo nas
eleições convocadas por Theresa May, figuras como Philip Hammond, ministro de Finanças, estão sugerindo
uma versão branda do Brexit. Surgiram fórmulas vertiginosas para retardar a saída da União Europeia e
inclusive anulá-la sob outro governo. A viabilidade destas propostas dependerá da tolerância dos líderes
europeus a certas manifestações de humor britânico.
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