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L o caminho para sair da crise 
Às 7 da manhã no Palácio Jaburu, uma 
hora antes da visita do Deputado Ulysses 
Guimarães para comunicar sua recusa à 
coordenação do pacto nacional, ouço do 
Presidente José Sarney uma defesa vee
mente da proposta que apresentou à clas
se política e à opinião pública do País e 
cuja resposta favorável considera dè dra
mática essencialidade. 

O Presidente não se impressiona com 
os argumentos de que a inspiração idea
lista do pacto não escapará ao bombar
deio das pressões políticas e sociais que 
acompanham o desdobramento do pro
cesso de transição institucional, o desem-

. penho do seu Governo e a própria realida
de dinâmica do País. 

— Não há outro caminho se quisermos 
sair da crise, dos impasses e de todos os 
impedimentos materiais e culturais que 
bloqueiam a modernização do País. Tam
pouco vejo incompatibilidade entre as di
vergências naturais da convivência de
mocrática, manifestadas em sua faixa 
própria, e uma nego-

em torno do estritamente viável, de mu
danças e reformas de fato praticáveis 
porque levadas adiante dentro de uma at
mosfera consensual. Pois não adianta 
içar bandeiras reformistas fadadas so
mente a tremularem ao vento, porque 
respaldadas em apoios ilusórios, minori
tários ou facciosos. Os ecos das críticas e 
condenações ao projeto de reforma agrá
ria certamente estarão pesando nesse jul
gamento do Chefe do Governo, ainda que 
ele reclame daqueles que têm feito uma 
leitura mais emocional do que literal de 
um esboço ainda sujeito a revisões. 

"O Presidente registra ter aberto as por
tas do Palácio e do Governo ao diálogo 
com todas as tendências partidárias, 
ideológicas e culturais, inclusive as ex-
clandestinas. A comunicação e o diálogo 
abrangentes, porém, terão que desaguar 
em determinado momento nalguma coisa 
transformável em plano de Governo. Ele 
recusou limitar-se aos conselhos e opções 
do seu universo ministerial. Preferiu 
atravessar esses muros, à cata do que po-

ciação nacional que 
transcorra acima do 
p l ano po l í t i c o -
partidário e das rei
vindicações sociais. 
São dois níveis dife
rentes de ação, um 
correspondente ao 
cotidiano dos nossos 
objetivos, preocupa
ções e responsabili
dades, e o outro que 
se situa na linha dos 
interesses perma- ^ m m ^ — ^ m 
nentes da República. 
O pacto não exigirá de ninguém que rene
gue ou abandone o seu partido, a sua ideo
logia, as suas convicções, que mude de 
camisa ou pratique qualquer forma dè 
adesismo. A adesão é a viabilidade brasi
leira. 

Enquanto tomamos o café da manhã no 
Palácio Jaburu, o Presidente enumera 
uma série de pontos de estrangulamento 
no desempenho geral do País. Cita, desde 
logo, a crise do sistema educacional, que 
se estende do ensino primário às Univer
sidades. Fala também dos bolsões de mi
séria, das carências da oportunidade de 
emprego, da crise habitacional etc. 

— Será possível — pergunta Sarney — 
que só nos devamos preocupar com. os 
episódios da rotina politica? Até mesmo o 
grande projeto institucional da Nova Re
pública, a Constituinte, perde muito de 
sua substância se trabalhado ao largo das 
questões básicas do nosso destino de na
ção moderna e civilizada. 

Pela nossa conversa, torna-se evidente 
que Sarney não está cogitando de um 
acordo formalístico e até pormenorizada
mente documental como foi o da transi
ção democrática espanhola. O que ele 
pretende é chegar à definição de uma 
política de governo representativa do má
ximo de convergência das expectativas e 
das postulações nacionais. Convergência 

W Quem tiver soluções socialistas, 
reserve-as para o socialismo, 

que é endereço estranho aos 
compromissos da Aliança e 
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deria aproveitar e trazer do lado de fora, 
completando assim a troca de acessos. 

Sem denotar amargura, Sarney não vê 
sentido nas críticas que apontam para o 
imobilismo e a rarefação de resultados do 
seu Governo. Ele acha que devem ser 
contabilizados apenas 45 dias de sua res
ponsabilidade governamental, prazo den
tro do qual "já se conseguiu acumular 
saldo apreciável de decisões e indicado
res positivos: contenção da taxa inflacio
nária em vez da assustadora hiperinfla-
ção prevista por tanta gente, crescimento 
industrial em vez de aprofundamento da 
recessão, superávits seguidos acima de 
um bilhão de dólares na balança comer
cial, reservas cambiais superiores a 8 bi
lhões de dólares, indícios ainda lentos 
mas constantes de recuperação do mer
cado de emprego". E se de um lado — 
continua Sarney — restam muitos nós pa
ra desatar — divida externa, dívida inter
na (segundo ó Presidente, sem a gravida
de que lhe atribuem), controle das taxas 
de juros — o lado otimista pode ser abas
tecido pelas boas novas na frente vital da 
exploração do petróleo, da safra agrícola 
recorde, dentre outros aspectos animado
res do cenário. 

— O senhor está satisfeito com os ru
mos da política económica? E as sempre 
mencionadas divergências entre os Mi
nistros da área? Qual a resposta para as 

increpações de dualismo na linha de fren
te da administração? 

— Naturalmente não temos os resulta
dos ideais, mas estamos fazendo tudo ' 
quanto é possível na política económica. 
Dentro do nosso prazo iniciante de Gover
no', das circunstâncias internas e exter
nas que nos cercam e dos parâmetros do 
capitalismo democrático que seguimos, 
não atino como poderíamos chegar mais 
fundo, mais adiante ou mais para os ex
tremos. Quem tiver por exemplo soluções 
socialistas, deve reservá-las para o socia
lismo, que é endereço estranho aos com
promissos da Aliança Democrática, da 
Nova República, e do País. 

Até que ponto o projeto do pacto nacio
nal de Sarney tem que ver com o temor de 
perder a base política e parlamentar da 
Aliança Democrática? O Presidente re
siste sistematicamente a interpretações 
ou induções que baixem do nível do açor- \ 
do interpartidário. . Os problemas na 
Aliança Democrática, sejam em relação 
ao PMDB ou ao PFL, em nada se vincu
lam às diretrizes e ao comportamento 
político e administrativo assumido pelo 
Governo e tampouco a questões menos 
nobres como a do preenchimento de car
gos do segundo e terceiros escalões ("es
sa parte, aliás, está praticamente termi
nada"). As fraturas reais ou potenciais 
em todo o espectro partidário se hoje co
meçam resultando do processo dè mudan
ça institucional desfechado depois de 15 
de março. A uma reforma de plena libera
ção institucional há de seguir-se, necessa
riamente, uma nova arrumação de identi-j 
dades ideológicas e programáticas. Le
gendas frentistas justificavam-se no cam-, 
po do pluralismo limitado. Daqui por' 
diante assistiremos à busca generalizada; 
dos leitos naturais, embora o principal e 
autêntico ponto de referência para esse) 
movimento de seletividade deva ser a) 
Constituinte e não as eleições municipais! 
de novembro. Sarney não vê clima, ago-̂  
ra, para a organização de um grande par
tido de centro. 

Na despedida, o Presidente da Repúbli
ca demonstra a sua franca discordância 
dos que insistem em ver a redemocratiza-
ção brasileira e a edificação da Nova Re
pública submetidas a ameaças de terre
motos ou tremores de terra. As eventuais 
sacudidelas não passam de fenómenos 
normais de acomodação das camadas do 
solo. Ninguém precisa perder o equilíbrio 
e muito menos a racionalidade no trânsito 
da superfície. 

Assessores diretos do Presidente defen
dem a tese de que na realidade a coorde
nação do pacto já começou. Os encontros 
na Granja do Torto são apontados come, 
um dos primeiros pêlos dessa cadeia de 
negociação junto às lideranças e aos seto ' 
res influentes do País. E antes mesmo da;. 
atuais iniciativas de Sarney, o clima di 
consenso tácito já permitiu, sob a égidt 
dos partidos e do Congresso, um já consi
derável inventário de mudanças n< 
espírito e nas regras do jogo institucional 
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