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-SÂO PAULO (0 GLOBO) 
— "Enquanto não se cria
rem partidos fortes e real
mente em condições de re
presentatividade, não háve-
*á possibilidade de plena 
institucionalização do País-
Por enquanto, nenhum dos 
dois partidos tem estrutu
ra para exercer o poder. 
O MDB foi legitimado nas 
eleições de 15 de novembro 
d£ 1974, mas a Arena está 
HÒ Governo sem responsa* 
•biíidade de Governo. A Are
na precisa ser legitimada 
tfelo Governo e isto, até ago
ra, não passou de intenção. 
A Revolução tem tido ges
tos de grandeza e coragem 
para com todos os setores, 
mas não com o político, e 
#sse gesto básico tem que 
ser a democratização dos 
partidos, a começar pelo 
seu próprio, a Arena- Ou 
cia se democratiza, ou con
tinua sendo um simulacro 
de partido". 

Estas declarações foram 
feitas ontem pelo Senador 
José Sarney (Arena-MA), 
durante um almoço com jor
nalistas políticos de São 
Paulo, quando defendeu a 
rfforma da Constituição, a 
manutenção do bipartidaris
mo e uma maior flexibili
dade na utilização das sub-
jegendas, como um instru
mento para a democratiza
rão, sobretudo para o par
tido do Governo, porque 
|ssegura a participação de 
párias correntes ideológicas 
dentro de um só partido. 

[ Representatividade 

* O Senador José Sarney 
disse que uma das dificul
dades no atual momento po
lítico brasileiro pode ser 
localizada na falta de repre
sentatividade dos doís par
tidos. Entende que âs duas 
Agremiações foram "cria
das por decreto" e ainda 
pão encontraram uma ma
neira de traduzir a realida
de nolítica do Pais. 
- Para o senador, o grande 

desafio reside justamente 
na capacidade de os parti
dos conseguirem essa re
presentatividade e se torna
rem grupos de pressão den
tro da sociedade, que não 
querem influenciar o Go
verno, mas exercê-lo. Para 
isso, segundo frisou, os par
tidos têm que ser um con
junto de doutrinas e progra
ma. I"1" 
1 — O grande óbice no pro

cesso de institucionalização 
é a ausência de partidos que 

possam exercer o poder ci
vil — disse Sarney. — Há 
interesse nacional de que a 
Arena seja um partido for
te e mostre o seu verdadeiro 
caminho. Ela precisa ser 
um partido que dê confian
ça ao Governo, que seja o 
seu respaldo, que libere as 
Forças Armadas da tarefa 
de proteger o regime. Até 
agora tem existido um fos
so entre os poltíicos e os 
tecnocratas do Governo. E o 
MDB, se quiser governar, 
tem que se adaptar ao sis
tema, deixar de fazer cam
panha e se condicionar a 
ser governo, dentro desse 
sistema. O que não pode 
mais existir. é um partido 
destinado sempre à contes
tação e outro à louvação. 

O parlamentar afirmou 
que, a posição da Arena é 
de passividade, no momen
to, "na expectativa do gesto 
de grandeza da Revolução", 
para que "se democratize, 
abra. suas bases e rompa 
com as oligarquias"» 

Liberalização 

O processo de liberaliza
ção é, segundo Sarney, uma 
característica do G o v e mo 
Geisel, que prega o desen-
volvimenot integrado — eco
nómico, social e político. 

— Isto é distensão — dis
se ele — e independe de le
gislação específica, É mais 
uma atitude. A instituciona
lização, sim, é que prevê a 
parte jurídica. 

Por isso não acho que os 
aios institucionais devam 
ser olhados só sob o aspec
to jurídico. A estrutura do 
>Paás mudou, ela não com» 
porta mais a aplicação d© 
artificialismos. Não devemos 
ficar com medo do terroris
mo institucional porque ele 
não existe. A aplicação do 
AI-5 no Acre não deve ser 
motivo pars^ esse medo, 
porque uma coisa é fechar 
a Assembleia do Acre e ou
tra é fechar a Assembleia 
de São Paulo, por exemplo. 
E isto não é possível mais 
na estrutura atual. 

A reforma da Constitui
rão, na opinião de José Sar
ney é importante: 

— Um grande país como 
o Brasil não pode ter numa 
constituição outorgada por 
uma junta militar como é a 
Erotmda Constitucional de 
1989. Assim, eu acredito que 
uma das primeiras tarefas 
a serem feitas é a reforma 
constitucional. Não sei se 
ela pode ser feita agora, 
mas tem que ser feita. 


