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Sarne^reconhece que a Igreja preenche espaços 
li O presidente da Arena, senador 

José Sarney, afirmou ontem na Es
cola Superior de Guerra que "a Igre
ja, sindicatos, federações, associasses 
e outros grupos de pressão tradicio
nais" acabaram ocup&ndo o vazio 
deixado pelos partidos políticos e 
acusou-os âe estarem formulando 
"verdadeiros programas de governo". 
Ele defendeu a organização «'urgente" 
de partidos políticos "autênticos e 
modernos, que sejam capares de go
rar e gerir o poder", como foram 4© 
eorrigir tais distorções. 

Quem se detiver a examinar o 
quadro brasileiro — acrescentou — 
verificará que E©$ últimos anos os 
partidos não cumpriram integralmente 
& missão de filtrar aspirações da so
ciedade e transformá-las em decisões 
do governo, por isto, os grupos de 
pressões tradicionais, como a Igreja, 
federações, assolações, sindicatos e 
outros, extrapolaram de suas "órbitas 
para ditarem políticas e sobre elas 
firmarem posição e exercerem mll1-
tância'% 

O presidente da Arena não vê ou
tra saída que não seja a organiza
ção de partidos LOS termos por ele 
proposto, a-dvertindo que, fora daí, 
continuaremos vivendo a instabilida
de institucional. 

"Atravessamos uma época de 
profundas mudanças. O país, por sua 
complexidade, reciama uma estrutu
ra partidária capaz de realizar o idea! 
democrático por mós almejado. Essa ê 
a principal meta da consolidação da 
abertura política e também a malg 
difícil, uma vez que abala posições 
sedimentadas". 

Falando sobre o rema "Análise 
dos Partidos Políticos", o senador 
José sarney afirmou que "a experi
ência de países democratas avançados 
leva à constatação do declínio de um 
dos grandes mitos contemporâneos: a 
Ideologia", segundo ele, "uma ideia 
sacralizada, não racional, cuja força 
motriz é a paixão, o dogma, o secta
rismo". Nesse ponto, fez uma compa
ração entre as estruturas do futuro 
partido do governo e do PTB do ex-
governador Leonel Brisola, a quem se 
referiu como "um líder que acaba de 
voltar". 

"Será (o PTB) um partido úê 
massa, ,-om rigidez ideológica e a in
fluência exagerada de um único lí
der, o secretário-geral, que determi
na o que o p&rtfdo tem a fazer. A 
nossa proposta, de um partido de 
quadros, é mais democrática, pois sâ© 
poucos os líderes, e eles tomam deci
sões majoritoriâmente. Um partido 
ídeoíópico é, menos democrático, por-
eiue pressupõe que um grupo ds mi
litantes conv°nça as massas sobre o 
valor da doutrina**,, 

0 senador josê Sarney acredita, com 
base na experiência particular da Euro
pa, que um partido pragmático tem con
dições de combater uma agremiação ideo
lógica, declarando ter sfdo graças ao pri
meiro tipo de partido que «foi possível 
manter a liberdade, os direitos individuais 
e conter o avanço das democracias coleti-
vlst&s que ameaçavam dominar a Europa 
Ocidental", 

Tão poderoso foi esse movinignto par-
o próprio Partido 

Comunista a reformular-sè, a vestir a rou
pa do .euro-comunismo para subcxistir 
muna sociedade de raízes profundamente 
democratas". A diferença fundamental 
entre os partidos ideológicos e os nâo-
ideológicos, pragmáticos — definiu — uè 
que estes não buscam, através do proces
so revolucionário ou de ruptura, transfor
mar as estruturas da sociedade, mas re
formulá-las dentro de um marco de esta
bilidades 

Pouco apôs a palestra da ESG, reuni
do com a imprensa, o presidente da Are
na voltou a defender a ideia do Governo 
vir a ter seu próprio partido, adiantando 
que, ase o Governo resolvesse articular 
dois partidos dele mesmo, estaria escamo
teando a reforma". Reafirmou também 
sua convicção de que esse partido dará a 
indispensável majoria ao presidente da 
Republica, no Congresso",, 

Embora reconhecesse que sua confian
ça não estava fundamentada em números 
— "pois o problema não é de conta, mas 
de lógica" — Sarney disse considerar in
concebível que o Governo propusesse uma 
reforma partidária para perder sua maio
ria parlamentar. 

Mesmo as manifestações de setores 
arenistas dispostos a formarem num par
tido independente, descontentes com o 
encaminhamento da Reforma, não pare
ceram lmpressioa-lo: «Tenho de tratar do 
meu Partido e seria indevido ficarmos 
pensando em outros partidos". 

O senador maranhense reputou •in
teiramente superado" o episódio envol
vendo o relatório que encaminhará ao 
presidente da República sobre o Arenfio, 
evitando comentar se o mesmo continha 
dados que expressassem claramente as 
tendências da bancada arenista; 

«Foj — respondeu — um relatório in
formativo e o presidente teve também in
formações de suas lideranças^ 

Sarney,-que &a palestra havia se de
clarado a favor da criação de «viee-pre-
sidente regionais" nm futuros partidos, 
esclareceu que essa função seria exerci
da pelos presidentes dos dirstóries. justi-
flcando-a: «um grande partido, moderno, 
tem de descentralizar sua ação partidá
ria e esse seria o objetivo dos vice-presi-
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