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^^W\ AQUI a pouco mais de um mês, as emissoras de 
\*MJ rádio e televisão estarão obrigadas a abrir seus 
^tanais, em horários considerados nobres, até a antevéspe-
3 M ò pleito de 15 de no-

U 

Ck)isas da política 

, yèmbro, aos milhares de 
^l^andidatòs de uma trinte-
_ j na de partidos e siglas que 
ms d#° disputar, ferozmente, 
-•-cada segundo e cada mi-

tóeânuto na maratona pelos 
fesegovèmos estaduais, 559 
•ti* cadeiras do Congresso-
^íBrConstituinte, sem falar 
.-i^tias Assembléias Legisla-
©7Í9 í^vaS. - • ' - - ' . 

203 r. Os candidatos às eleições majoritárias, assim como as 
am. siglas que hoje têm maior representação no Congresso, 
?f Terão muito mais espaço e capacidade de influência, pela 

5222 %$rójpria legislação votada nesta legislatura e pela inexora-
™$hdade de um processo político em que a luta pelo poder 

vai deixando num plano cada vez mais secundário a luta no 
acampo das idéias. 

As convenções estaduais do PMDB em Minas, no Rio 
e em São Paulo, de um lado, e a convenção do PDT no Rio 

"x- Grande do Sul, de outro, foram exemplares no que diz 
"k*^*respeito ao vale-tudo pelo poder. Há muito pouco espaço 

^ « 0 oxigênio é mínimo para que os futuros constituintes 
8^° sejam conhecidos e avaliados como tais. O que se antevê é 

s m 

a manipulação da futura Assembléia-Constituinte — um 
subproduto dos palanques e da atuação, através dos meios 
de comunicação de massa, dos candidatos as eleições 
majoritárias—por correntes dominantes de poder político 
já de olho na sucessão presidencial. A sucessão de um 
presidente que, inicialmente de transição, tímido e fraco, 
ficou muito forte, chegando agora a um point of no return 
em que o sucesso de seu governo — nos planos interno e 
externo — tornou-se condição nada desprezível para o 
desenvolvimento mais ou menos orgânico e pacífico dos 
quadros político-institucional e sócio-econômico. 

Em São Paulo, as bases do PMDB escolheram um 
candidato a governador engolido como sapo pelos notáveis 
do partido, inclusive seu presidente de honra, o presidente 
Sarney; as bases do PFL preferiram o inimigo jurado do 
partido que, em nível nacional é o segundo no Congresso, 
tem expressiva representação no ministério, e do qual é 
patrono, também, o Presidente da República. Há espêraça 
no Planalto de que o candidato do PTB, Ermírio de 
Moraes, que tem a cara do PMDB de Sarney e o jeito do 
PFL de Sarney, acabe por denotar os populistas Orestes 
Quércia e Paulo Maluf. 

Em Minas, depois de uma série de episódios que não 
primaram pela mineíridade, à frente o governo Hélio 
Garcia, e que culminaram com a escolha do populista 
Newton Cardoso e a derrota do líder do Governo na 
Câmara, ainda é prematuro arriscar se o "voto útil" de 
interesse velado do Planalto será mesmo para o candidato 
do PL-PFL, o senador Itamar Franco (que quase deixou 
de votar na chapa de Tancredo-Samey). O pedessista 
Murilo Badaró — comentava um político mineiro —* 

acabou sendo o mais mineiro dos candidatos que aí estão, 
até por naturalidade... 

Afinal de contas, se a sigla PDS, para o Governo, é 
anátema em São Paulo (como lá é também o PFL), não ò é 
no Rio Grande do Sul, pelo menos para p governador 
Brizola, que foi a Porto Alegre defender, com unhas e 
dentes, a composição cóm o deputado Nelson Marchezan. 
O candidato ao Senado pelo Rio Grande, é bom lembrar * 
sempre foi muito mais simpático ao presidente Sarney do 
que o candidato afinal escolhido pelo PMDB do Rio, 
Moreira Franco, que tem a missão abençoada pelo Planal
to de erradicar o brizolismo da terra fluminense. 

Embora reafirmando ou mandando dizer que só 
apoiará, nos Estados, os candidatos da ectoplasmática 
Aliança Democrática, é possível que o presidente Sarney 
mude de postura no decorrer da campanha. Mantendo tal 
atitude teria de limitar-se a ser eleitor público das chapas 
formadas em apenas quatro estados. 

Mas, por enquanto, tudo indica que o Presidente não 
deixará de se aproveitar, politicamente, de ensinamentos 
contidos no livro Going public, de Samuel Kemell, Cuja 
síntese foi encontrada numa sala do Planalto. A falência 
dos partidos e o atual conceito do Congresso aí estão para 
embasar o raciocínio de Kemell, do qual se extraem, a 
seguir, algumas pílulas: 

• Tanto uma cerimônia de condecoração civil ou 
militar, como uma mensagem veiculada pela televisão em 
cadeia nacional, ou uma viagem internacional, podem ser 
consideradas apelo ao público, pois todas têm em comum 
a intenção principal de colocar o Presidente, sua imagem e 
sua mensagem diretamente perante a opinião pública. 

• Como a representação política hoje tende á''serl 
mais individualizada que institucionalizada, o presidente''^ 
deve obrigatoriamente adotar a estratégia de apelo difeMíp 
ao público. : _ ..- . _ t ... ̂ g fi 

• Uma das principais razões da adoção xia estratég^gii 
do apelo popular reside não somente na necessidade 
Presidente manter sempre alta sua popularidade,' c l p o ? 
também criar bases de apoio para a aprovação de 4ul^^ 
política pelo Congresso. Esta ponte, construída entre o 
executivo e.a opinião pública, passando por cima^doir3* 
parlamentares, como representantes do povo, e do parla
mento como instituição e poder, visa questionar a legitftèi-
dade dos políticos e, por extensão, diminuir seu poder de 
barganha. ' . . " ' ' „ . .~ 

• Por que os presidentes optariam por uma estratégia 
de liderança aparentamente incompatível com a teoria -̂d^gá 
pluralismo democrático? Dentre as respostas à pergun^p^ 
poderiam ser apontados: a) o imperativo criado D^QOT 
desenvolvimento dos meios dê comunicação e de transpo^gt 
tes, proporcionando ao Presidente a ubiqüidade nece^sáriâsiii 
a tal política; b) preferência,do Presidente de . .negc ĵajEls 
diretamente com o povo, e em detrimento dos membjs$ $3 
do Congresso, as grandes linhas de suas políticas intema^-m 
externa. ' /•„.._ • ; - iisííasa 

• Políticos mais individualistas, líderes mais fraço^ © 
coligações mais frouxas e uma pressão popular muítefiâv 
major também podem ser apontados como fatores impomm 
tantes na recomposição das relações políticas. ÍZ^SÊ. 
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