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O presidente Sarney dedica o 

final de semana a contatos deci
sivos na área política, a fim de 
determinar as bases de um novo 
pacto de poder que substitua a 
Aliança Democrática e garanta ao 
Governo, a partir de outubro, o 
apoio solidário da maioria do Con
gresso e da Constituinte. Sur
preendeu-se o presidente Sarney 
em situação minoritária na Comis
são de Sistematização, onde a 
maioria do PMDB, somada a uma 
parte substancial do PFL, ameaça 
aprovar o sistema parlamentarista 
de Governo, subtraindo-lhe po
deres essenciais durante os dois úl
timos anos de mandato. Por uma 
estranha coincidência, o_Presidente 
despertou para a necessidade de 
fortalecer o seu flanco político no 
momento em que o presidente do 
PFL, senador Marco Maciel, in
satisfeito com a indicação de um 
peemedebista para a superinten
dência da Sudene, declarava rom
pida a Aliança Democrática. 

Esse gesto unilateral do pre
sidente do PFL teria efeito de
tonador. Os principais líderes do 
PMDB reagiram com surpresa, 
não entendendo exatamente, num 
primeiro instante, aonde o senador 
Marco Maciel pretendia chegar. 

Como era possível romper com o 
PMDB sem romper com o Gover
no? Por que tanto aparato para 
anunciar o rompimento de um pac
to que, na prática, já não fun
cionava mais? A resposta estava 
na proposta que o ministro das 
Minas e Energia, Aureliano 
Chaves, faria em seguida ao 
presidente Sarney: era necessário 
construir uma nova aliança, em 
bases mais solidárias, reunindo 
apenas aquelas forças políticas dis
postas a se engajarem num projeto 
de Governo. Ou o Presidente as
sumia essa iniciativa ou o PFL 
passaria a trilhar os caminhos da 
oposição ao Governo. 

No centro da crise, a posição 
quase sempre ambígua do PMDB. 
Ao longo desses primeiros dois 
anos e meio à frente do poder, o 
presidente Sarney teve de conviver 
com um partido que, apesar de 
majoritário no Congresso e na 
Constituinte, nunca lhe deu um 
momento de tranquilidade. En
quanto um setor mais moderado 
acena com a possibilidade de um 
apoio incondicional — ou condi
cionado às benesses que recebe do 
Governo —, um outro setor, mais 
ideológico, mantém uma posição de 
independência comparável a dos 

partidos de oposição. Lideranças 
de expressão como os senadores 
Mário Covas e Fernando Henrique 
parecem comprometidas com o 
projeto de transição política, mas 
não, necessariamente, com o 
Governo Sarney. 

Chegou, portanto, a hora da 
verdade. Desfeito o casamento 
forçado do PMDB com a Frente 
Liberal, o presidente da República 
se sente à vontade, agora, para 
buscar novas alianças políticas. A 
estratégia consiste, ao que tudo in
dica, em reunir uma nova base 
parlamentar formada pelo PFL, 
parte do PMDB (os moderados do 
"Centro-Democrático"), PDS, PTB 
e outros partidos menores, cons
truindo uma maioria em condições 
de aprovar, no plenário da Cons
tituinte, as teses de interesse do 
Governo. Se a proposta parlamen
tarista parece vitoriosa na Comis
são de Sistematização, o presiden
te Sarney espera reverter esse 
quadro durante a votação decisiva 
no plenário da Constituinte, onde o 
projeto da nova Constituição 
começa a ser discutido a partir do 
dia 8 de outubro. 

Essa nova aliança, se se confirmar, 
deverá imprimir ao Governo Sar
ney um perfil mais conservador. 


