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Tosso conciliar a literatura com a política' 
Sarney, que é lembrado para presidir o Senado e o PMDB, admite aceitar os cargos se for escolhido por consenso 

Ailton de Freitas 

Jorge Bastos Moreno 

• BRASÍLIA. Falta presidente pa
ra o Senado? Chame o Sarney! 
O PMDB precisa de presiden
te? Convoque o Sarney! O no
me hoje milagroso de José Sar
ney já foi execrado no passado, 
no fim de um tumultuado go
verno que marcou a transição 
do país do regime militar para 
a democracia. A um ponto que 
o presidente Fernando Henri
que Cardoso, na primeira crise 
política de seu governo, para 
mostrar as diferenças denun
ciou, inconformado: "Querem 
botar um bigode em mim!" 

Agora, tudo o que Fernando 
Henrique deseja, depois que 
deixar o cargo, é "ser feliz como 
Sarney". Hoje, o intelectual Sar
ney tem uma atividade mais in
tensa do que o senador Sarney. 
Sua explosão literária deu-se 
depois que deixou o governo: 

— Depois que deixei a presi
dência, senti a necessidade de 
resgatar a frustração que tinha 
de não ter construído uma obra 
literária. Consegui fazê-lo. 

Isso quer dizer que Sarney 
deixou de vez a política? Nem 
pensar: 

— A literatura, hoje, é a mi
nha grande sedução. Mas a po
lítica só tem uma porta, a de en
trada. E posso conciliar a litera
tura com a política, porque hoje 
a política tem muito de ficção. 

Portanto, ninguém deve es
tranhar se Sarney vir a ocupar 
uma ou as duas cadeiras para 
as quais Jader Barbalho foi elei
to. Ele diz que as presidências 
do Senado e do PMDB não o in
teressam, mas admite aceitá-las 
se for solução de consenso. 
Afirma que suceder a Fernando 
Henrique está fora de seus pla
nos. Mas, ao advertir os açoda
dos, acaba abrindo uma porta: 

— A primeira coisa para ser 
presidente da República é não 
querer ser — diz. 

Abaixo, os principais tre
chos da entrevista de Sarney 
no Ct.ORrt: 

• SUCESSÃO PRESIDEN
CIAL: "Queira ou não, ela será 
polarizada pelo debate sobre a 
política econômica.Tal visão já 
está na cabeça do ministro Ma-
lan e isso tem orientado suas 
atitudes no debate com o PT, a 
quem acusa de defender pro
postas que ameaçam a estabi
lidade da economia, como ca
lote de dívidas, quebra de com
promissos e rompimento com 
o FMI. O PT responde, acusan
do de neoliberal ou neo-social 
a política económica do gover
no, que considera inspirada 
pelo fenómeno da globalização 
e monitorada pelo FMI. É um 
debate interessante." 

• QUEM TEM CHANCES: "Em 
toda eleição, há sempre um for-

JOSÉ SARNEY com um exemplar de seu livro "0 dono do mar": "A literatura, hoje, é a minha grande sedução" 

te componente pessoal, razão 
por que a opinião pública esta
rá dividida contra e a favor de 
Fernando Henrique. Considero 
primário proclamar que a opo
sição já elegeu o presidente. 
Concordo com raciocínio de 
Lula, segundo o qual o governo 
ainda é suficientemente forte 
para levar seu candidato ao se
gundo turno. Comete um erro 
quem descarta, de plano, a 
aliança que funcionou na elei
ção passada." 

• ALIANÇAS: "O pior perigo 
da aliança que apoia o gover
no reside no papel perturba
dor que o PSDB tem desempe
nhado, quando abre terreno 
para atritos nos estados, sem 
obter qualquer ganho eleito
ral." 

• SAO PAULO: "A concentra
ção em São Paulo das decisões 
políticas é outro fator de im-
ponderabilidade na sucessão. 
Tanto PT como PSDB são par
tidos basicamente paulistas, 
sendo a tendência tornar o 
processo eleitoral do país cau
datário das disputas de São 
Paulo. Tancredo Neves já aler
tava para os riscos de tal con
centração, pois São Paulo de
tém a hegemonia económica." 

• ROSEANA: "Ela caminha 
com seus próprios pés. Não 
opino sobre seu futuro políti
co, até porque ela tem total ca
pacidade política para exercer 
todos os cargos. Seu objetivo 
continua sendo conquistar um 
mandato no Senado para exer
cer a parcela de liderança na

cional que já conquistou." 

• PFL: "Terá fundamental im
portância nas eleições do pró
ximo ano, graças à sua homo
geneidade ideológica, à sua 
sólida estrutura orgânica e a 
uma disciplina interna invejá
vel entre os partidos que es
tão situados mais ao centro." 

• PMDB: "Sofre as consequên
cias de uma profunda crise exis
tencial e está paralisado pelos 
conhecidos problemas que en
frenta no momento. Muitos ain
da não se deram conta de que 
mudaram as formas de fazer po
lítica. No dinâmico mundo de 
hoje, não há mais lugar para a 
política tradicional. A represen
tatividade política precisa ser di
vidida com a sociedade, a opi

nião pública expressa pela mí
dia e as associações não-gover-
namentais. Com as informações 
transmitidas a uma velocidade 
incomparável, a mídia conquis
tou singular importância, supe
rando em muitos casos a pró
pria representatividade política 
e eleitoral. É nesse terreno que 
questões éticas afloram." 

• FERNANDO HENRIQUE: 
"Considero-o um homem de 
grande capacidade, com grande 
visão, que faz um excelente tra
balho. Tenho grande considera
ção por ele e torço pelo seu êxi
to. Lamento apenas que não te
nha liderado um esforço pela re
forma política, quando reunia 
condições políticas favoráveis. 
As instituições políticas brasilei
ras ainda estão no século XK e 
respondem por todo esse clima 
de crises que se sucedem numa 
repetição maldita. A causa de to
dos esses problemas que o país 
tem sofrido ao longo da História 
republicana reside na esclerose 
do modelo político. Poderá ele 
perguntar por que não promovi 
essa reforma. Eu não tinha for
ças nem condições políticas pa
ra chegar a tanto. Comandei a 
transição para a democracia e o 
novo pacto social, que desem
bocou na Constituinte. O marco 
dessa radical transformação é 
que Lula, um operário metalúr
gico, foi candidato e só não se 
elegeu por muito pouco." 

• ARGENTINA: "Sofre as con
sequências da política do câm
bio fixo posta em prática pelo 
ex-presidente Menem, e que 
chegou ao fim da linha. 0 
maior inimigo da Argentina, 
hoje, é o presidente George 
Bush. 0 Brasil atravessou si
tuação da mesma gravidade 
quando desvalorizou o real, 
mas, felizmente, o presidente 
Clinton tinha outra dimensão e 
evitou que o Brasil entrasse no 
impasse em que se acha a Ar
gentina. Bush declarou que esí-
tá mais preocupado com os en
canadores americanos do que 
com a estabilidade da América 
do Sul. Isso é terrível." 

• SARAMINDA: Escrevi depois 
de três anos de pesquisa. A his
tória estava na minha cabeça 
desde 91, quando ouvi no garim
po do Lourenço, no Amapá, o 
terrível relato do ouro pedir san
gue e degola de garimpeiros. 
Nesse cenário construí a fabula-
ção da bela e sensual preta, que 
foi de todos e não foi de nin
guém, que enlouquecia e fazia 
delirar o garimpo inteiro. Escre
vo atualmente meu livro de me
mórias, que espero ter nas livra
rias no início de 2002. E estou 
concluindo um ensaio, "Brasil, 
galope à beira-mar". É uma visão 
pessoal sobre o passado e o pre
sente da política brasileira. • 

0 orgulho de 
conviver com 
ex-adversários 
• Muitos dos que, no 
passado, criticaram o se
nador José Sarney, hoje 
mudaram sua visão em 
relação a ele. O presiden
te Fernando Henrique, 
por exemplo, que agora 
é vidraça, não repetiria o 
senador Fernando Henri
que, estilingue, em mui
tas críticas ao governo 
Sarney. 

— Por exemplo, a Fer
rovia Norte-Sul. Hoje en
tendo essa obstinação 
de Sarney. Só através de 
um sistema ferroviário 
in ter l igado podemos 
consolidar uma necessi
dade básica: exportar. 
Mas me penitenciei com 
o Sarney, levando-o para 
inaugurar comigo o tre
cho em Mato Grosso — 
diz Fernando Henrique. 

O PT também é menos 
duro na apreciação do 
papel político do sena
dor. O partido não votou 
na chapa Tancredo-Sar-
ney e fez oposição do iní
cio ao fim do governo 
Sarney. Recentemente, 
seu principal líder, Luiz 
Inácio Lula da Silva, foi 
um dos maiores defenso
res de sua candidatura à 
presidência do Senado. 

— Tem coisas que a 
gente não esquece. Sar
ney foi muito decente 
com o PT num dos mo
mentos mais delicados 
para o partido: quando 
houve a tentativa de nos 
associar ao sequestro do 
empresário Abílio Diniz 
— afirma Lula. 

O ex-governador Leo
nel Brizola foi, sem dúvi
da, o maior adversário 
político do governo Sar
ney. Criticou desde o iní
cio o Plano Cruzado e diz 
ter sido a única pessoa a 
enxergar que ele não da
ria certo. Mesmo assim, 
na campanha eleitoral 
de 89, com o fracasso 
das c a n d i d a t u r a s de 
Ulysses Guimarães e Au-
reliano Chaves, Sarney 
tentou se aproximar de 
Brizola, mas foi rejeita
do. Hoje Brizola e Sarney 
têm um bom diálogo 

— Não sou um cole-
cionador de ódios. Hoje 
convivo com todos os 
meus ex-adversários — 
orgulha-se Sarney. 
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