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queixa-se dos tecnocratas do Governo 
Arquivo Brasilia — O presidente do PDS, Sena

dor José Sarney, declarou ontem "que o 
Presidente João Figueiredo tem procurado 
orientar a máquina administrativa no sentido 
de prestigiar o PDS. porém a tecnoburocra
cia náo está preparada ainda para compreen
der a participação do Partido político num 
Governo democrático". 

Sarney disse que "a próxima escolha 
presidencial transitará pelo Partido, será 
uma indicação partidária que obrigará neces
sariamente a futura administração a operar a 
máquina estatal com uma visão política. E a 
política deve ser tomada no sentido mais 
alto. porque o poder político é a sintese de 
todos os poderes". 

Preocupação 

A participação do PDS no Governo, 
como reclamam muitos parlamentares, é um 
problema que preocupa Sarney, conforme 
afirmou. Mas ele observou que os pedessis-
tas devem compreender que o processo de 
abertura democrática continua em curso, 
cerca de 80r<- concluído, mas a origem do 
poder do atual Governo não foi partidária. 
"Por isso", disse Sarney, "convivemos com a 
tecnoburocracia que se derrama por todas as 
autarquias, assessorias. grupos de trabalho e 
equipes de avaliação que açambarcaram to
das as atividades do Estado". 

Ao fazer uma imagem sobre essa situa
ção, Sarney comentou: "É a invasão da 
tecnocracia que opera a administração sob a 
ótica apenas de uma necessidade de eficiên
cia. Na realidade, os tecnocratas são os 
donos do poder, porque submeteram todas 
as decisões a um processo no qual eles se 
julgam especialistas com uma posiçáo supra-
política". 

Continuando na sua análise, o presiden
te do PDS declarou que "a ideologia da 
tecnocracia é a da equipe onipotente, onde 
há uma clausura de soluções certas, do 
monopólio de uma sabedoria absoluta, sem 
possibilidade de contestação, de critica ou de 
análise. O maior inimigo da política passou a 
ser a tecnocracia com ela concorrente, por
que se coloca acima do bem e do mal". 

Sarney lembrou que "ao invés dos técni
cos servirem à política, a política está servin
do aos técnicos. Não é um fenômeno brasi
leiro, é um fenômeno mundial. Mas aqui foi 
exacerbado e levado ao extremo pelas difi
culdades institucionais que nós vivemos, por
que quanto mais autoritário o Governo mais 
ele é dominado pela tecnocracia. Não é sem 
motivo que as democracias chamadas popu
lares sâo o paraíso da tecnoburocracia". 

O presidente do PDS salientou que 
"muitos setores da poderosa máquina do 
Estado não compreendem a posição partidá
ria e reagem de várias formas. Há formas de 
reação ostensiva, há formas de reação passi
va e há até uma outra forma de reação mais 
sofisticada que é a indiferença". Ele foi 
categórico ao declarar que esse e um dos 
pontos de fricção entre o PDS e o Governo. 

Segundo Sarney, "a máquina técnico-
burocrática não tem fidelidade ao Partido, 

José Sarney 

não está comprometida com a base partidá
ria e nem tem ideologia. Podemos entender, 
até mesmo, que dentro dela exista uma 
sociedade insatisfeita, uma grande quantida
de de pessoas que são contra o Partido e 
procuram dificultar o relacionamento com o 
Governo". 

O presidente do PDS não acredita na 
possibilidade de alterações nas regras da 
sucessão presidencial "porque qualquer mu
dança terá de se fazer por meio de projeto de 
emenda constitucional, e para que isso seja 
possível é imprescindível o consenso inter-
partidário". Para aprovar emendas constitu
cionais, são necessários dois terços do Con
gresso ou seja, 320 votos da (amara dos 
Deputados e Senado reunidos. No Senado, o 
Partido do Governo soma 4ò votos num total 
de 69. porém na Câmara tem 245 de um total 
de 474 deputados. 

Sarney, entretanto, é a favor de uma 
ampla reforma da Constituição até o final do 
Governo do Presidente Figueiredo. Mas pa
ra atingir esse objetivo, admitiu, "seria ne
cessário conseguir total identidade de pon
tos-de-vista entre o Governo e a Oposição, 
por causa do quorum qualificado (dois ter
ços) para votação de emendas constitucio
nais". • 

— Acho — declarou Sarney — que se 
nós chegássemos a esse ponto, se tivéssemos 
condições de fazer a reforma da Constitui
ção, estaríamos homenageando o Presidenle 
João Figueiredo, que terminaria o mandato 
com seu projeto democrático totalmente 
concluído. Esse projeto a que ele dedicou 
tanta energia e obstinação. 

E para realizar a reforma — prosseguiu 
— seria importante ouvir todos os setores da 
sociedade e Verificar quais as suas aspirações 
em torno de um pacto politico-institiicional a 
ser expressado pela nova Constituição". 

Sarney justificou as consultas que o Pre
sidente Figueiredo fará fora do PDS na 
coordenação do processo sucessório, argu
mentando que. como Chefe da nação, ele 
tem o dever de sentir o que pensa toda a 
sociedade. 


