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Brasília - O presidente da 
Arena Senador José Samey, de 
clarou ontem que a lase de im
plantação da reforma partidária 
será de grande importância para 
o país. porque do seu sucesso de
pendera o adiantamento do pro 
cesso, sobretudo, de normaliza
ção politica. 

Acha o Sr José Sarnev ainda 
muito distante a eleição do tiituro 
Presidente da Republica para se 
discutir agora se esse pleito serã 
pelo processo direto ou não Mas 
crê que seja possível a realização 
de eleições diretas para governa
dor em 1982, embora não haja 
ainda nenhuma decisão do Presi
dente João Figueiredo quanto a 
esse assunto. 

A ENTREVISTA 

Como o Sr se sente com a extin
ção do Partido do qual é presi
dente? 

Acho que todos nós que partici
pamos da vida pública nesses 15 
anos tínhamos sempre a sensação 
de que estávamos numa fase de 
transição, uma vez que os Parti
dos políticos criados nesse perío
do correspondiam a determinada 
fase da vida pública brasileira. 
Eles nasceram num momento his
tórico da Revolução e correspon
diam a um período de excessão. 
Nasceram de um Ato Comple
mentar, portanto, de uma medida 
autoritária Naturalmente que. 
com o reingresso do país na sua 
normalidade institucional, essas 
instituições que corresponderam 
a essa época teriam que ser supe
radas. E nesse sentido que nós 
achamos que se trata de um pro
cesso de absoluta normalidade e 
constitui um avanço, uma vez 
que. a partir de agora, nós vamos 
lutar pela criação de Partidos de
finitivos de caráter nacional, que 
possam, realmente, operar a de
mocracia brasileira a um alto 
nível. 

A Oposição reclama do fato de 
estar sendo extinto o MDB. Isso 
não constrange o Governo? 

Eu acho que também dentro da 
Oposição há uma grande corrente 
que sente a exaustão do processo 
do bipartidarismo na maneira 
com que ele foi exercido nesses 
anos. Assim, o que devemos supe
rar, o que é bom para a democra
cia é, na realidade, edsa confron
tação existente entre Partido do 
Governo e Partido da Oposição. 
Governo e antigoven», Revolu
ção e anti-revoluçào. o bem e o 
mal, como se a vida pública brasi
leira pudesse ser condicWriada a 
uma perspectiva na qual. confor
me a ótica de cada um. uns estão 
condenados à perdição e outros 
estão condenados à salvação. 

Esse futuro Partido de susten
tação política do Governo será 
um Partido do Governo ou será 
um Partido de participação 
maior no Governo, não só na for
mulação doutrinaria, mas tam
bém na participação em cargos, 
em posições? 

A primeira consequência da re
formulação partidária será neces
sariamente a de que o tipo de 
relacionamento entre o Governo 
e seu Partido, terá que ser em 
outros termos. Isto é, o Governo 
tem que ter, realmente, o seu Par
tido. O seu Partido é que criará 
uma solidariedade, uma fidelida
de, não só dos seus membros em 
relação ao Governo, como do Go
verno, também, em relação aos 
seus filiados. De tal maneira que 
as políticas do Partido sejam polí
ticas do Governo, que elas pos
sam nascer dentro do próprio Go
verno. Um Partido que seja capaz 
de formular políticas, de tal modo 
que a vida partidária não possa 
ser vista como uma dicotomia en
tre Governo e Partidos. Uma vez 
que Partido e Governo serão a 
mesma coisa, o Partido terá o seu 
Governo e o Governo terá o seu 
Partido, os dois sendo uma só 
coisa. 

\ 
O Sr acha que é razoável criar 

um Partido antes de definir a sua 
doutrina, a sua filosofia, a sua 
ideologia? 

Nâo, daí porque eu acho que a 
lei da reformulação partidária, a 
não ser o dispositivo que está 
sendo polemizado, relativo à ex
tinção e que alguma área da opo
sição tem feito críticas, constitui 
um grande avanço. Nós devemos 
verificar que não estamos fazendo 
uma obra casuística. Nós estamos 
fazendo uma obra de caráter defi
nitivo. O momento é de criação de 
instituições políticas brasileiras. 
E nesse momento de criação, o 
projeto é um grande avanço, por
que possibilita uma nova maneira 
de formação de Partidos, de gran
des Partidos no Brasil. Ele possi
bilita que os Partidos possam ser 
criados de uma maneira dinâmica 
e moderna. Por outro lado, ele 
estabelece que os Partidos basi
camente devem ser Partidos de 
ideias e não de homens. As ideias 
criam os seus lideres, uma vez que 
toda a base, o referencial básico 
do Partido é o seu programa, que 
deve ser feito e discutido a nível 
nacional, a nível de suas bases. 
Entáo, a construção do Partido 
tem um outro enfoque; é justa
mente o enfoque do seu pro
grama. 

Ora, isso significa que o país, 
através das diversas correntes 
que se irão organizar, assistirá um 
debate extremamente rico, que 
será o debate da formação de Par
tidos a nível de ideias, a nível de 
programas, a nível de planos de 
ação que evidentemente será o 
fundamento e a motivação da vi
da partidária e descendo a todos 
os níveis. 

José Sarney 

Senador, por que que o Gover
no não permitiu ao próprio Con
gresso, as próprias entidades ou 
á própria nação que ela mesmo 
procurasse se reestruturar em 
termos partidários, ao invés de 
tomar a iniciativa de propor uma 
reformulação partidária, extin
guindo os dois Partidos atuais, 
inclusive, impedindo que eles te
nham os nomes que detém agora ? 

O Presidente Figueiredo, como 
Presidente da transição entre a 
fase da exceçáo e o período da 
restauração da normalidade de
mocrática, tem um projeto políti
co. Esse projeto político, eviden
temente, que ele resumiu na fra
se. "Hei de fazer deste país uma 
democracia", está sendo seguido. 
E é dentro do enfoque desse proje
to político da volta do país à 
normalidade democrática em sua 
plenitude que devemos colocar o 
projeto da reformulação parti
dária. 

Assim, a iniciativa do Presiden
te não exclui de maneira alguma 
a participação não só do Congres
so, como do país inteiro. Nós sa
bemos que há mais de seis meses 
todo o país discute, debate da 
maneira mais ampla, mais livre, 
em todos os níveis, a nível de 
associações, a nível de classe, a 
nível de organizações políticas, a 
nível de sociedades, de sindica
tos, de igrejas, enfim, a nível de 
mocidade. Temos vários projetos 
aqui dentro do Congresso que já 
tratam do assunto. Assim, o que o 
Governo, através da sua iniciati
va, fez foi cumprir compromisso 
que ele assumiu com o projeto 
democrático e, evidentemente, 
nesse compromisso e nessa inicia
tiva, ele pesou as opiniões que 
pode recolher. O debate que se 
processou no país, as opiniões 
que foram formuladas através do 
projeto e, nessa síntese, pode for
mular um projeto que ele acha 
que seja um projeto exequível 
dentro das aspirações nacionais. 

— Mas no caso do MDB, os 
oposicionistas dizem que a sua 
sigla é um património. 

— Eu acho que os Partidos não 
podem ser julgados em termos de 
preço de siglas ou de marcas. O 
Partido é muito mais importante 
que uma marca. E até se dimi
nuiu a atividade pública, compa
rar um Partido a uma marca co
mercial, porque, a presunção é de 
que um Partido seja definitivo, 
de que vai viver com o pais, em 
termos do seu futuro. E se ele 
tiver um apelo popular, se ele 
representar ideias que possam se 
aglutinar ao povo, ele, indepen
dente do tempo, vai continuando, 
vai-se sedimentando e vai-se afir
mando. Se os homens que consti
tuem hoje o MDB e as suas ideias 
são capazes de aglutinar deter
minada parcela da opinião públi
ca, eu não acredito que seja um 
problema de marca. É um proble
ma de ideias, um problema de 
líderes e não de marcas. Seria até 
diminuir a atividade e a posição 
dos homens do MDB, dos lideres 
do MDB, as ideias do MDB, 
achando que elas pudessem ser 
reduzidas a uma simples marca 
comercial. 

O senhor, ou quem for o presi
dente desse Partido de sustenta
ção do Governo, terá condições 
de evitar que seja um Partido 
controlado pelos governadores? 

Não, eu acho que um Partido 
organizado da maneira que a lei 
estabelece, um Partido organiza
do com o seu programa, um Parti
do que seja feito a nível das suas 
bases, náo pode ser de ninguém. 
Os governadores são transitórios. 
Quando se fala em política de 
governadores, hoje, se incorre, de 
certo modo, num erro, porque 
quando se falou, no Brasil, em 
política de governadores, é por
que os Partidos não eram nacio

nais, os Partidos eram regionais. 
Nâo havia Partido nacional e, co
mo o Partido era regional, eviden
temente tinha uma chefia regio
nal, e essa chefia regional era do 
governador Quando ele aparecia 
a nível nacional vinha o governa
dor representando o Partido, que 
era um Partido absolutamente re
gional. Daí o que se chama políti
ca de governadores Com um Par
tido nacional moderno, nos mol
des que estamos vislumbrando 
que o Brasil vai ter, é impossível 
que se possa ressuscitar esse tipo 
de política. O que vamos ter é que 
os governadores, como os senado
res, os deputados, os vereadores, 
como líderes, terão os seus pesos 
específicos em razão da liderança 
que possam exercer dentro desse 
Partido. 

Reformulada » vida partidá
ria, qual será a próxima etapa do 
projeto político do Governo? 

Acho que essa fase de reforma 
partidária será uma grande im
portância para o país, porque do 
seu sucesso dependerá, sobretu
do, o adiantamento, vamos dizer, 
de toda a normalização do proces
so político. Porque os Partidos, 
uma vez constituídos, têm uma 
autonomia e uma dinâmica pró
pria para operar o sistema politi
co brasileiro. Temos ainda outros 
problemas que estão remanescen
tes e que fazem parte da agenda 
das discussões nacionais, como o 
problema das eleições diretas, da 
legislação partidária, da legisla
ção eleitoral, enfim, nós temos um 
grande trabalho político ainda 
pela frente e que constitui um 
desafio para a nossa geração. E 
esperamos que nós, políticos, te
nhamos, acima das nossas diver
gências pessoais e ocasionais, ca
pacidade de vislumbrar o Brasil, 
não olhando para baixo, como é 
no dia de hoje, mas olhando o 
Brasil para frente, para o que ele 
vai ser em termos de futuro, náo 
só uma potência económica, co
mo, também, uma potência polí
tica. 

Esse projeto político do Gover
no pode prever até a possibilida
de de eleição direta para Presi
dente da República? 

Acho que a política é extrema
mente dinâmica. Ainda estamos 
longe da eleiçáo para Presidente 
da República. O Presidente Fi
gueiredo está começando o seu 
mandato e seria extremamente 
prematuro que se pensasse no as
sunto nesse momento. Acho que 
eleiçáo direta ou indlreta, o pro
blema é absolutamente afluente. 
O problema principal é a eleição 
ser legitima. E temos muitas ve
zes eleições diretas que são ilegíti
mas e eleições indiretas que sâo 
legítimas. Eu, pessoalmente, sou 
favorável às eleições diretas, uma 
vez que até mesmo eu teria que 
dar minha participação pessoal 
de quem já concorreu em seis 
eleições diretas Todos os cargos 
que tive na vida pública foram 
resultado de eleição direta e acho 
que as eleições diretas no mundo 
subdesenvolvido são menos ma
nipuladas cjo que as eleições indi
retas. Por isso, elas perdem um 
pouco a legitimidade, uma passa 
a ser maior do que a outra. Mas 
acho que o problema de eleições 
diretas ou indiretas para Presi
dente ainda estamos longe de tra
tar desse assunto Mas para go
vernador acho que seja possível 
que tenhamos eleições diretas em 
1982. Mas não há ainda decisão do 
senhor Presidente da República a 
esse assunto, uma vez que o nosso 
desejo é nâo atropelar problemas, 
já que agora a nossa prioridade é 
a reformulação partidária. Os ou
tros problemas que estào na fren
te, quando surgirem, nós teremos 
decisões a respeito. 
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