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Tema e Variações 
ferecendo-se para um debate na mesma emis
sora de televisão que colocou frente a frente 

~<<Q1Ŝ postulantes ao seu cargo, o presidente José 
Sarney rompeu um cordão de isolamento poli-
"1&6 que ameaçava tornar-se asfixiante. A boa 
"repercussão do programa mostra que a iniciativa 
foi sensata e oportuna. 

' j r , :Não se tratou, como é óbvio, de um verdadei-
ftrdebate — tanto mais quanto o presidente dei-

'Í0,U-se levar, muitas vezes, por uma veemência que 
devia estar longamente represada. O importante é 
que o chefe do governo veio expor-se a uma 
indagação sobre assuntos os mais controvertidos. 
-<Nãô se furtou a perguntas. 
.j. —Seu tema preferido é a deserção da classe 
"política. O tema permite mil variações; mas sempre 
jsç retorna ao ponto crucial: os políticos abandona
ram o governo, depois de se servirem dele. O 
PMDB, que era partido de sustentação, tornou-se 

^partido de oposição. Nem por isso julgou necessá-
' no ou ético retirar os vários ministros que mantém 
no.governo. Assim.fazendo, cuidou do que julgava 
Ser o seu espólio; mas ò presidente tem razão quan
do diz que o partido nunca "o apoiou nas horas 

" difíceis. 
•-- ["A ambigüidade do PMDB, neste sentido, con
taminou todo o tecido da vida política. E essas 
contradições foram carreadas para dentro da 
JÜQnstituição. Esta é, para o presidente, outra 
jutíta dolorida: a classe política, onde o PMDB 
ocupa posição majoritária, elaborou um texto 
constitucional que complicou imensamente a fun-
-çáV administrativa, na medida em que conservou 
indefinido o perfil do regime — nem presidencia
lista, nem parlamentarista. 

Todas as ambigüidades são cobradas, agora, 
do presidente; e os candidatos ao cargo fizeram 
dele o seu alvo. Mas esses candidatos emergiram, 
todos eles, nesse mesmo período de governo que 
abordam criticamente. O presidente do PMDB 
centrou um de seus programas eleitorais na afir
mação de que ele não é José Sarney. O presidente 
do partido, entretanto, é responsável pelas nomea
ções que caracterizam a enorme presença do 
PMDB nesta administração. 

Essas contradições impulsionaram o presiden
te à reação que traduz um instinto natural de 
conservação política. Ele foi levado a mencionar as 
dificuldades que enfrentou em seu período admi
nistrativo, tão perto do fim — o complicado parto 
constituinte; a desenvoltura de economistas que 
interpretam tudo mas perdem o contato com a 
realidade; a falta de colaboração tanto de políticos 
como de empresários, que se mostraram, as vezes, 
açodados no tirar proveito de uma conjuntura 
especial (e frágil). 

Para tudo isto, o presidente evitou a cadeia 
nacional — artifício impositivo eme é herança do 
Estado Novo e do período autoritário. Falou para 
quem queria ouvi-lo. Só escorregou quando co-
onestou um velho conceito dos períodos autoritá
rios: o de que a imprensa é culpada por imagens 
excessivamente sombrias de um governo. Isso é 
tanto mais de estranhar quanto este governo que 
está acabando foi dos que deu à imprensa melho
res condições de atuar livremente. A liberdade de 
expressão é certamente um dos sinais positivos do 
período —-e não fica prejudicada por essa queixa 
tardia do presidente. 


