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LU A missão que o senador José 
. C^Sarney se impôs vai cumprindo 
. ^ o seu curso apesar dos inciden-
^SHes colocados ao longo do ca-
^ minho. O diálogo imaginado 

pelo senador maranhense não 
surgiu como erroneamente se 
possa pensar, nas últimas duas 
semanas: ao contrário, pelo 
menos desde,o mês de junho, o 

; presidente do PDS começou a 
f estabelecer, ligações com mem-
: bros representativos dos par

tidos de oposição com o objetivo 
\ de criar a consciência da neces-
( sidade de conformar uma ação 
) coligada, no Parlamento, em 
| defesa do espaço já conquistado 
; pela distensão. 
\ Os primeiros momentos da 

/ missão Sarney, quando ainda 
revestidos por uma capa de 

i sigilo, foram especialmente 
, difíceis. Dispondo de infor-
í mações extremamente quali-
j ficadas, no final do primeiro 
; semestre o presidente do PDS 
í antevia as dificuldades insti-
; tucionais que agosto e setembro 
| iriam revelar na conjuntura 
; política brasileira. O simples 
; anúncio daqueles fatos causava 
\ imediata desconfiança nos in

terlocutores que não dispunham 
das informações semelhantes e 
além disto não conheciam o al
cance da representatividade do 
senador maranhense. 

Os meses de recesso do Con
gresso Nacional foram, por as-

\ sim dizer, meses.de estudos — 
em que as duas partes, já de
vidamente contactadas, cor
reram as suas principais li
deranças estaduais para avaliar 
o interesse e a possibilidade de 
discutir com o presidente do 
partido do governo a respeito de 
temas institucionais. E'fato que 
o Palácio dõ Planalto soube, por 
canais diversos, das negociações 

• em curso — mas recusou-se a 
fazer qualquer juízo de valor 
público. Desde a fracassada 
tentativa 'de articular com a 
oposição a transição lenta 
gradual, os assessores do 
presidente guardam cer ta 'des
confiança das tramas parlamen
tares . 

A conversas mantidas pelo 
senador com os líderes da 
oposição sugerem que ele não 
propõe nada assemelhado a 
união nacional ou conciliação, 
no estilo mão estendida 
inaugurado pelo presidente da 
República. A ideia de conci
liação nacional embaralharia o 
espectro partidário mais uma 
vez e colocaria a oposição na 
difícil postura de ter que defen
der um governo que atravessa 
notórios embaraços de política 
económico-financeira. De outro 
lado, a hipótese de oposição e 
governo estarem unidos em 
posições chave tornaria ainda 
mais difícil a formação dos par
tidos, entidades que, afinal de 
contas, devem explicitar um 
perfil de ação política diferen
ciado,. 

Sarney. situou o âmbito de 
sua missão dentro do Congresso 
Nacional estabelecendo assim 
os limites de sua ação, que 
pretende ser.apenas política, ou 
seja estabelecer uma posição 
comum, independente das 
divergências partidárias, em 
favor da manutenção da aber
tura do regime .Foi nesta linha a 
argumentação de Sarney ao 
presidente da República, no 
correr da última reunião do 
Conselho de Desenvolvimento 
Político, informando sobre a sua 
missão e revelando seus ob-
jetivos. 

A preocupação do presidente 
do PDS demonstra com clareza 
que os caminhos políticos ainda 
vão passar por muitos mean
dros antes que seja possível al
cançar a plenitude democrática. 
As cautelas de um membro do 
partido do governo, nada menos 
de que seu presidente, estão las-
treadas no conhecimento que 
teve, antecipado de vários 
meses, de que se armava no 
horizonte politico a tentativa de 
fazer o regime retroceder. As 
bombas e os atentados terroris
tas constituem, com sua expres
são e objetivo, um esclareci
mento convincente. 
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