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Coluna do Castello 

irngjL volta em 
estado de graça 

P OR ter descido em Brasília em estado de 
graça, o presidente José Sarney deixou a 

impressão às pessoas que o foram receber no 
aeroporto militar de que obteve o apoio do 
papa para a reforma agrária nos termos do 
seu compromisso. Que seja um ato de justiça 
social, realizado dentro dos objetivos da 
democracia. Isto é, que se opere sem violên
cia, creditando-se ao presidente a total boa 
fé, colhida como que em confissão, pela 
condução de tão difícil processo. 

O encontro foi cordialíssimo. O papa 
transferiu a missa que rezaria na presença do 
presidente e de dona Marly para uma capela 
maior a fim de que a ela assistissem os 34 
acompanhantes do chefe do governo brasi
leiro. E de mãos dadas com Sarney rezou o 
Pai Nosso e a Ave Maria. As declarações 
que sua santidade fez à imprensa depois da 
missa, inéditas no comportamento de um 
papa, deverão por isso mesmo ter a maior 
repercussão, embora ele se limitasse a falar 
na necessidade da reforma agrária como um 
fato de justiça social e como um fato demo
crático. A CNBB deve interpretar o que se 
passou no Vaticano e dar ao presidente a 
colaboração que nem sempre lhe tem sido 
possível dar nas áreas afetadas pelos confli
tos. O papa não tomou partido contra seus 
vigários no Brasil mas teria endossado a 
reforma tal como a concebe o presidente. 

A euforia do presidente, anotada pelos 
que o receberam, não se limitou contudo à 
bênção do papa e à maneira carinhosa com 
que ele e sua mulher foram recebidos. Na 
conversa no aeroporto, o presidente disse 
que suas viagens têm consolidado sua im
pressão de que o Brasil é um país de 
importância crescente no mundo. Isso ele o 
sente por toda a parte e o viu confirmado na 
Itália nos diálogos com os estadistas daquele 
país. A normalidade democrática é um fato 
que impressiona. Os que observam a evolu
ção da situação brasileira, como o presidente 
Cossiga, anotaram a eleição de Tancredo, 
sua morte, a ascensão de José Sarney e suas 
viagens, como a atual, que registrou situação 
de total normalidade. Ausentes os presiden
tes da Câmara e do Senado, hão houve 
problema. Assumiu o presidente do Supre
mo Tribunal, conforme manda a Consti
tuição. 

O presidente Cossiga, constitucionalis-
ta, tem estudado a evolução política brasilei
ra e observou para o presidente Sarney que 
considerou sintomática a opção dos constitu-
cionalistas que estudam a reforma constitu
cional pelo presidencialismo. O parlamenta
rismo, disse, é uma opçlppaça, pequenos 
países, mas não resòíve questões dé uma 
nação de grandes dimensões como o Brasil. 
A complexidade dos problemas exige um 
governo que concentre mais poderes nas 
mãos do Executivo sem prejuízo da função 
dos demais poderes que legislam e distri
buem a justiça. 

A conversa colocada nesses termos, pela 
revelação do interesse pelos rumos políticos 
do Brasil, que preocupa os grandes estadis
tas da Europa, convenceu o presidente José 
Sarney de que efetivamente o Brasil passou 
a ter uma outra dimensão no panorama 
internacional, não só em função de sua 
experiência política atualizada como do cres
cimento econômico que o torna gradativa-
mente uma potência de primeiro plano. 

Como se vê, o Vaticano e Roma fizeram 
bem ao presidente. 
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