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Motas e Informações 

Afwção, numa aula na ESG 
As sinopses não constituem certamente 

- ò forte do poeta bissexto (Os Marimbondos 
•>•• de Fogo), senador José Sarney. Nem as si

nopses informativas, como a sondagem de 
opinião que empreendeu junto aos quadros 
arenistas e cujo resultado fez a celeuma e 
indignação no ordinariamente mudo e man
so partido oficial nesses últimos dias, nem 

; tampouco as sinopses doutrinárias, como a 
; conferência que pronunciou quarta-feira na 
u Escola Superior de Guerra (ESG), ora divul

gada no essencial 

" O presidente da Arena passou ao largo 
> ua realidade e experiência política brasilei
ra, para atingir o reino da licença literária, 
onde acabaram ficando sem lugar e cabi
mento alguns enunciados, de resto bastante 

-ligeiros, sobre pragmatismo e ideologia par
tidária, assim como categorias de Ciência 
Política (como as da tipologia de Maurice 
puverger, distinguindo entre "partidos de 
massa" e "partidos de quadros"), hoje bas
tante conhecidas para serem manuseadas 
como um rótulo ou nariz-de-cera qualquer. 
Como aula ao estilo dos cursos da ESG — 
uma preleção abrangente, mas em que pelo 
menos o fundamental fique nitidamente de-

* finido —, a conferência do sr. José Sarney 
quase nada teve a transmitir, a não ser 
talvez a incontida esperança de acumular 
prestígio extrínseco, com a passagem da 
Arena a "Arenão" e sua permanência na 

* àireção nacional. Uma e outra, conferência e 
permanência, terão sempre lugar numa pro
va de títulos. 

O paralelo que o sr. José Samey deixou 
para os ouvintes da ESG, não o traçou entre 
duas realidades. Preferiu lançar mão de dois 

possíveis, de dois embriões do futuro políti
co brasileiro: o partido do governo (gala que 
irá pertencer a uma única agremiação políti
ca) e o PTB do sr. Leonel Brizola, menciona
do com uma barretada evocativa da "bossa 
nova", a UDN furta-cor em que formava 
outrora o senador maranhense: "um líder 
que acaba de voltar". O MDB de Ulysses 
Guimarães, Tancredo Neves, Franco Monto-
ro, Paulo Brossard, Teotónio Vilela, Marcos 
Freire já é defunto. Sacramentou-o o sr. 
Sarney, de ouvidos voltados para as novas 
musas da oposição. 

Num quadro nacional em que só haja o 
PTB de Brizola e o PPB (o Partido do Povo 
Brasileiro, nome que Sarney propôs, faz pou
co tempo, para o futuro partido do governo 
que evita chamar de "Arenão"), a História 
premiará o último; e, em respaldo da profe
cia, entrou Sarney pelo terreno da teoria: "A 
nossa proposta, de um partido de quadros, é 
mais democrática, pois são poucos os líderes 
e eles tomam decisões majoritariamente". 
Que lógicaí 

O presidente da Arena faz o pasmo de 
Maurice Duverger: quando este propôs, em 
1951, a famosa classificação, jamais lhe pas
saria pela cabeça emitir um tão definitivo 
juízo de valor Os partidos de quadros, Du
verger distingue-os entre maleáveis e conse
quentemente um tanto informes e rígidos — 
estes, sim, caracterizados pela disciplina no 
voto, pela organização mais centralizada. E 
é este o modelo com que Sarney sonha para 
a Arena, desde a lua-de-mel com a presidên
cia: um partido de unidade "não apenas 
episódica, nas votações em plenário, mas 
realmente compacta como necessita o País, 

a fim de que os planos de governo traçados 
conosco atendam à Nação e ao desejo da 
maioria". Por que não adotar logo de vez [ 
para o "Arenão" o mote que Hitler impôs ao 
Partido Nazista, muito mais eloquente como 
pregação de unidade partidária — um Povo, 
uma Lei, um Chefe (Ein Volk, ein Recht, ein 
Fuehrer)? 

Tanto melhor, se o partido, do senador 
Sarney — "Arenão" ou PPB — está fadado a 
pautar-se pelo aborrecimento de qualquer 
ideologia e por um comportamento eminen
temente "pragmático": não havendo a co
munidade de pensamento que é propiciada 
por um conjunto articulado de ideias (o que 
é uma das acepções correntes de ideologia, 
aceite-o ou não o senador), o caminho óbvio 
a seguir será o da unidade sob um pequeno 
grupo de comando, o colégio de notáveis que 
Sarney convocará para deixar configurado 
nosso novo "partido de quadros". 

Quadros? Sim, quadros; e o presidente 
da Arena não permite dúvidas de sua forma
ção por geração, espontânea, pois não se 
constituirão dos restos de um passado sobre 
que ele emite juízo sutilmente condenatório: 
"Quem se detiver a examinar o quadro brasi
leiro verificará que, nos últimos anos, os 
partidos não promoveram integralmente a 
missão de filtrar aspirações e transformá-las 
em decisões". Descontados os eufemísmos, 
o que o texto quer dizer é que não houve 
partidos nos últimos anos. E, não havendo 
partidos, o lugar dos "quadros" é ocupado 
por "medalhões". Uma denominação que 
achamos de nossa parte precoce aplicar ao 
senador José Sarney. 


