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Tentando explicar gesto de Sarney 
.GNÁCIO DE ARAGÃO JOftMAL 0 E BRASÍLIA 

Os meios políticos tomaram 
conhecimento, sem surpresa, da 
atitude do ex-presidente Sarney, re
tirando seu nome das prévias do 
PMDB para a escolha de seu candi
dato à Presidência da República. As 
prévias correspondem a uma "elei
ção interna" destinada a conhecer a 
vontade das bases políticas pelo vo
to daqueles que, estando juntos e 
próximos do eleitor, fazem a sua 
opinião e orientam o preenchimento 
da cédula. Quem ganhar deve ser o 
candidato do partido como um to
do, pois representa a vontade da 
maioria, o que é um princípio de
mocrático inafastável, rasgando-se 
as pretensões dós vencidos menos 
votados, que, se forem dignos, se 
enfileiram nas legiões do vencedor, 
o que também é do princípio demo
crático aludido. 

Sarney analisou a tempo todas 
as circunstâncias que lhe eram fa
voráveis e desfavoráveis e bem as
sim a forma de sair lucrando da 
operação. Na sua vida, nunca me
teu prego sem estopa e por isso 
sempre saiu ganhando. Não seria 
agora, por um mero lugar de candi
dato a Presidente, cargo que já 
exerceu, que iria amesquinhar a sua 
trajetória e sujar o currículo. Sem
pre foi vitorioso na política, na cul
tura, na sociedade, a história o es
pera com um memorial digno dos 
heróis e estadistas. O que precisaria 
mais? 

No passeio que fez pelos dire-
tórios estaduais do PMDB, perce
beu que, enquanto o povo mais po
bre passou a endeusá-lo como um 

símile do Lula, as bases influentes 
continuavam enamoradas de Quér-
cia, por seu tamanho grandão, lin
guagem contundente, ausência de 
medo, sotaque de Pedregulho e ca
pacidade de desafiar e de resistir, 
afrontando os adversários de manga 
de camisa. Sarney transmitia a ve
lha imagem presidencial, do bigo
de, do jaquetão e da linguagem aca
démica escorreita. Não poderia, 
pois, correr o risco de sofrer a pri
meira derrota a manchar-lhe o no
me, pois perder é feio, dizem os po
líticos. Ademais, já avistava o tro
pel dos quercistas na ponta da rua, 
o italiano montado num supertra-
tor, de chapéu de palha na cabeça, 
gesticulando como os de sua raça, 
dizendo o que o povo gosta de ou
vir, mesmo que nào seja verdade. 
Prudente, Sarney decidiu sair des
sa, agora, não seria o seu campo 
predileto, a sua vez repetida. Po
rém, não morreu; continua sendo o 
grande líder dos sarneizistas e um 
grande eleitor. 

Por outro lado, mais importan
te era guardar o Maranhão, a sua 
província, onde a pupila Roseana 
disputa, a grandes penas, o lugar de 
governadora. Missão difícil para a 
filha, pois, além de ter pela frente o 
reincidente Epitácio Cafeteira, bom 
de bico e de voto, já passado na cin
za como seu adversário, sofre o ris
co de que mulher não tem dado cer
to, no Brasil, em postos executivos, 
como foram os casos da Fontenele 
de Fortaleza e da Erundina de São 
Paulo, e até de uma maranhense 
que foi prefeita de São Luís. Sarney 
compreendeu que não poderia dei

xar a filha querida sozinha, naquela 
batalha, enquanto ele, por vaidade, 
iria tentar ser, de novo, presidente 
da República. O destino de Roseana 
pesou na sua decisão, tem que se 
recolher ao Maranhão e sair de casa 
em casa pedindo voto para a filha, 
para que o povo lhe adoce a boca. 

Há, ainda, a complicada ques
tão de coligações e de palanques. O 
dono do palanque não deixa deter
minados adversários subirem nele. 
A propósito, por exemplo, não sei 
como Miguel Arraes, que apoia Lu
la, vai permitir que o senador Bisol, 
candidato do PT a vice-presidente, 
suba no seu palanque em Pernam
buco e ficar olhando a cara do ho
mem que queria cassá-lo a todo 
custo na CPI do Orçamento como 
corrupto! Imagine-se o Maranhão. 
Roseana esta numa coligação de 
PFL, seu partido, com o PMDB e o 
PSDB. Um saco de gatos. Como 
Sarney poderia ajudar a filha a ad
ministrar isso se ele fosse também 
candidato do PMDB, em oposição a 
Fernando Henrique? Seria uma 
confusão dos diabos, que haveria 
de resultar em prejuízo de Roseana. 
E prejuízo é palavra que não está no 
dicionário do ex-presidente. 

Queiram ou não queiram, en
tretanto, Sarney é o eleitor anti-
Lula. Para isso tem votos nas clas
ses mais baixas, justamente onde o 
sindicalista também se abastece. 
Nem o PFL, nem o PMDB podem 
prescindir da ajuda de Sarney, dele 
no palanque nacional. Em troca, 
procuram eleger Roseana governa
dora do Maranhão. 
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