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POLÍTICA 

Um política que 
prefere esquecer 
tudo o que é ruim 

por Getulio Bittencourt 
de Nova York 

Na véspera do lan
çamento do Plano Cru
zado, que iria transfor
mar José Sarney no 
presidente mais popu
lar da História do Bra
sil durante nove meses 
em 1987, o Jornal do 
Brasil publicou . em 
manchete uma entrevis
ta do senador Fernando 
Henrique Cardoso. O 
tema era "fora com 
Sarney", sugerindo que 
a classe política deve
ria livrar-se do presi
dente da República. 

A entrevista do hoje 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso pode 
estar na memória de 
muitos, indicando que 
Sarney retribuiria a an
tipatia opondo-se ao 
governo desde seu po
deroso posto na presi
dência do Senado Fe
deral e do Congresso. A 
premissa não poderia 
ser mais errada. 

"Eu não guardei nem 
dinheiro, que é uma coi
sa boa. Como é que po
deria guardar mágoa, 
que é uma coisa 
ruim?", responde Sar
ney quando ouve men
ção a ofensas ou desa-
fetos. O único episódio 
conhecido em que per
deu a serenidade com 
que examina fatos polí
ticos não veio de ata
ques pessoais sofridos 
por ele, mas de uma no
tícia sobre a separação 
do primeiro casamento 
de sua filha Roseana. 

O comentário não 
parece artificial a vá
rios observadores. Co
mo descrito pelo ex-
presidente argentino 
Raul Alfonsín, "Sarney 
es un hombre bueno" 
(Sarney é um homem 
bom). Parte dessa im
pressão positiva vem de 
sua característica de 
''r^a^íf^ò~alhVtênfê'''mals 
do que de imprimir sua 
marca ao redor. 

O que ele detesta -
por exemplo, pernilon
gos - prefere esquecer. 
A um visitante que lhe 
perguntou se havia esse 
inseto sanguinário em 
seu sítio nas proximida
des de Brasília, Sarney 
negou com veemência. 
"Aqui não há pernilon
gos", garantiu. Sua mu
lher Marly, que testemu
nhava a cena à margem, 
interferiu: "Como. não 
há, José! Isso aqui está 
infestado de pernilon
gos, por isso colocamos 
telas nas janelas... " . 

A postura aparente
mente contemplativa de 
Sarney explica também 
sua fascinação com as 
pessoas capazes de fa
zer coisas. Ele guarda 
mais as pessoas que fa
zem coisas boas; mas a 
fascinação pelo movi
mento externo parece 
incluir todas as ações. 
Isso quer dizer que em 
tese o presidente Car
doso - um pensador que 
às vezes pode-se preci
pitar para agir - deve 
fascinar Sarney mais do 
que irritá-lo. 

"Não guardei 
nem dinheiro, 

que é bom, 
como posso 

guardar mágoa, 
que é ruim?" 

No entanto, o estilo 
de negociação política 
do presidente do Con
gresso é inclusivo, mas 
pessoal. "Eu não me re
laciono com institui
ções, mas com pes
soas", explicou certa 
vez a um jornalista, dis
tinguindo entre seu in
terlocutor e a publica
ção onde ele trabalha
va. Mas o mesmo con
ceito se aplica ao presi
dente da República e à 
Presidência. 

Embora se expressem 
de maneira quase opos
ta, Cardoso e Sarney 
têm vários pontos em 
comum. Ambos são es
critores, com Cardoso 
desenvolvendo uma 
carreira primariamente 
académica na metrópo
le e Sarney outra se
cundariamente literária 
na província. 

Ambos flertaram com 

a esquerda. No caso di 
Cardoso, a frase não pa
rece estranha para quem 

• se familiarizou com ól 
socialismo moderado -j 
de linhagem europeia -) 
de seus livros sociológi-X 
cos. Mas também Sar- s 

ney, que entrou na polí
tica com a "bossa nova"\ 
da UDN na segunda me- j 
tade da década de 1950, [ 
representava a "esquer
da possível" nas pau- : 

pérrimas condições so- ! 

ciais do Maranhão. ' 
A diferença é que en

quanto Cardoso conti
nuou esquerdista na di
tadura militar, e por is
so amargou um exílio 
que terminaria doura
do, Sarney aderiu ao 
partido do governo. 
Mas a vida não é tão 
simples. Enquanto alia
do político dos milita
res, Sarney salvou mili
tares esquerdistas per
seguidos, levando-os • 
escondidos no porta-
malas de seu carro até \ 
a segurança de uma em
baixada estrangeira. 

O editor do jornal da 
família Sarney em São 
Luís, enquanto viveu, foi \ 
um poeta comunista ( 
odiado pelos militares, 
chamado Bandeira Tri- j 
buzzi. E o símbolo do j 
"cinema novo", um ta- \ 
lentoso movimento inte- I 
lectual de raízes marxis- \ 
tas, o cineasta baiano : 
Glauber Rocha, pôde fil- ' 
mar sua ohra-prima \ 
"Terra em Transe" 
(1967) graças a um fi
nanciamento indireto de \ 
Sarney, que lhe enco- : 
mendara um ano antes o \ 
documentário "Mara- ) 
nhão, Maranhão". i 

Quando entrou 
na política, 

representava 
a"esquerda 

possível" 
^Jo Maranhão 

Cardoso e Sarney 
partilham também um 
interesse por política ex
terna incomum entre os 
políticos brasileiros. O 
aluai presidente da Re
pública era o feliz chan
celer do governo Itamar 
Franco, e só aceitou as
sumir o Ministério da 
Fazenda por razões de 
Estado; sua preferência 
pessoal era para ficar 
onde estava. 

Sarney apaixonou-se 
pelo tema no início da 
década de 1960, quando 
viveu um ano num dos 
apartamentos enormes, 
à moda antiga, do Hotel 
San Carlos de Nova 
York, como observador 
parlamentar junto à Or
ganização das Nações 
Unidas (ONU). Na ou
tra ponta, a ideologia 
de Cardoso vicejava, sob 
inspiração da Cepal. 

Como presidente da 
República, ambos reagi
ram da mesma forma ao 
poder dos movimentos 
do capital. Cardoso dis
se recentemente ao pre
sidente americano BUI 
Clinton que o maior pro
blema enfrentado pelos 
mercados emergentes é 
a volatilidade provoca
da pelos bruscos, incon
troláveis fluxos de inves
timentos estrangeiros de 
curto prazo. 

Mesmo antes de as
sumir a Presidência, 
Sarney se queixava do 
poder concentrado nas 
mãos dos bancos brasi
leiros, cujas fusões ser
viram para desviar re
cursos das regiões mais 
pobres para as mais ri
cas do País, especial
mente São Paulo. O 
maior adversário do go
verno no Brasil, segun
do Sarney, não era um 
partido político, mas es
se sistema de conglome
rados bancários. 

O diagnóstico do 
"maior problema do 
governo" é similar nas 
duas cabeças: o fluxo 
do capital ~ para den
tro e fora do País vin
do do exterior, segundo 
Cardoso; ou dentro do 
próprio País, segundo 
Sarney. Ambos se sen
tem desafiado^ pelo ca
pital em trânsito. 
••'• O correspondente fo i secrc l i l r io espe
cial de Comunicação .Social c presidente 
da E m p r o a Brasileira de Notícias (EBN) 
durante o governo Sarney. 


