
Sarney e o PMDB 

» A alma dos poetas confunde 
[realidade com fantasia num 
imundo mágico que recria a vi
da com uma aura de sonho. 
SNinguém dissertou melhor so-
íbre esse dom da musa que Fer-
fnandò Pessoa, naqueles versos 
Ifamosos que dizem ser o poeta 
lum fingidor tão grande, que 
phegà a fingir que é dor, a dor 
fque de fato sente. 

Mas essa mistura de sensi-
)ilidade e imaginação que faz a 
>eleza dos poemas só fica bem 
ia seara dos vates. Quando 
transplantada para outros cam-
)os, como ,a política, resulta 
íum aleijão grotesco que pode 
jer visto como simples falta à 
rerdade. 

Alguém deveria ter alerta-
lo sobre isso o presidente Sar-
íey, antes que ele concedesse 
ma última entrevista, na qual 
malisa suas relações com o 
*MDB. As agressões aos fatos 
le conhecimento público são 
tão graves que o respeito às ins
tituições leva à dúvida sobre a 
veracidade do jornalista que co
lheu o relato. O Presidente não 
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poderia ter dito aquilo, nem em 
poesia. 

Basicamente, queixa-se o 
chefe do Governo de que fez tu
do pelo PMDB, e que esse parti
do o traiu, o apunhalou pelas 
costas. Ainda mais: que foi por 
sua ajuda direta que essa le
genda conseguiu eleger 22 go
vernadores e a maioria dos se-
n a d o r e s e d e p u t a d o s 
constituintes. 

As eleições de 86, vistas 
sem o manto diáfano da fanta
sia, mostram que o eleitorado 
prestigiou a legenda responsá
vel por uma política consequen
te à pregação que vinha fazen
do há vinte anos. No plano eco
nómico, tínhamos a moratória 
(um tanto falsa, é verdade) e o 
congelamento do Plano Cruza
do; no plano político, estávamos 
a escolher os representantes 
que redigiriam a Constituição, 
sepultando o arbítrio da ditadu
ra militar. 

O povo votou no PMDB — e 
não no PFL de Sarney — por
que identificou as bandeiras do 
partido com as linhas que vi

nham sendo seguidas. Sarney 
nunca perdoou o povo nem o 
PMDB pelo resultado que o tor
nou quase prisioneiro da legen
da que havia combatido duran
te duas décadas. 

Esse ressentimento, trans
mitido aos íntimos muitas ve
zes, teve uma versão pública 
menos odienta. Pelo menos em 
duas oportunidades Sarney ma
nifestou seu desafogo por ver-se 
livre do PMDB e poder gover
nar apenas com os amigos. Ora, 
o PMDB jamais se reuniu para 
indicar um ministro do Gover
no, se bem que Ulysses tenha 
colocado alguns de seus ho
mens no primeiro escalão. Mas 
o que Sarney sempre chamou 
de ministros do PMDB são, na 
realidade, ministros de sua 
copa-e-cozinha. 

Quando se pensa no "Cen-
trão", nos 5 anos de mandato, 
no presidencialismo, nas tenta
tivas de organizar o "partido do 
Sarney", no suporte aos "mode
rados" e nos rumos políticos do 
atual Governo, percebe-se logo 
quem traiu quem. / 


