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para que em 87 
não "acertem" tanto eles 

torcer 

O presidente Sarney iniciou o discurso de fim de ano 
aos seus ministros desejando-lhes "êxito na missão que 
lhes está entregue" e avisando que "o Brasil vai necessi
tar, a cada dia, de cada um de nós, mais dedicação, mais 
sacrifícios, mais compreensão e, sobretudo, mais pa
ciência". Mas, pelas espantosas conclusões que ele tira 
logo a seguir, fica bem claro que quem vai ter de fazer 
mais sacrifícios e, sobretudo, ter mais paciência — mui
to mais paciência do que poderiam supor os mais pa
cientes entre nós — são mesmo os brasileiros do país 
real. É que depois deste fim de ano melancólico, em que 
seria necessário um paciente trabalho de arqueologia 
para se conseguir pinçar algum sucesso do meio do 
monte de fracassos colhidos por esta administração, sua 
excelência nos informa que "os maiores problemas que 
tivemos e temos decorrem não dós erros, mas dos acertos 
de nossas políticas(!ü). Não da ineficácia das reformas, 
mas de seus rápidos, profundos e decisivos efeitos"!!! 
(grifos nossos; exclamações também nossas). 

Assim, o que nos resta, a nós que pagamos as contas 
pelos "acertos" do governo, é torcer furiosamente para 
que, neste 1987, ele não "acerte" tanto... 

Entretanto, posta a absurda premissa, o presidente 
só poderia chegar à absurda conclusão que se seguiu: 
desprezando a sabedoria do ditado milenar segundo o 
qual errare humanum est; perseverare, díabolicum, sua 
excelência informa-nos que vai perseverar nos mesmos 
"acertos" que tão caro nos estão custando. "Já fixamos 
de maneira clara e inequívoca que a prioridade do go
verno é o social (sic). Agora cabe, sem hesitações e 
maximizando (sic) o potencial dos recursos disponíveis, 
aprofundar ainda mais, e de maneira corajosa, esta 
linha." Isto é, cidadãos: preparem os bolsos porque eles 
estão loucos para "acertar" de novo, e, "maximizando 
os recursos", eles estarão, também, "maximizando" a 
conta dos próximos "acertos" que nos vão enviar. E 
como, pelo recebimento da última, já sabemos que os 
tais "ricos" para quem eles dizem que mandam as con
tas existem mais no discurso dos políticos do que na 
realidade exaurida do país real, podemos esperar, segu
ramente, que o Cruzado n i atingirá ainda "menos" os 
pobres e a classe média do que já atingiu o Cruzado n... 

Mas o presidente não se contenta com pouco no seu 
afã de epater: "Se a participação da sociedade, neste ano, 
foi ampla e talvez sem precedentes na História do Brasil 
(e se ele se refere à quantidade de pacotes em que ela" foi 
participada", e no valor da'participação' em cruzados 
que 'deu' compulsoriamente, sem dúvida nenhuma, está 
certo), queremos que ela seja ainda maior no ano que se 
inicia", o que, dizemos nós, certamente acontecerá, da
da a sua decisão de preservar em seus "acertos". "Para 
isso", completou o presidente, "recomendo a todos os 
ministérios e a todos os setores do governo que falemos 
sempre claro e que fixemos nossas políticas da maneira 
mais transparente possível". Pelo que o leitor já pode 
ver por esta introdução, o presidente não começou por 
dar um bom exemplo sobre o que seja "falar claro".De 
qualquer maneira, se estiver falando sério, esta é uma 
recomendação perigosa. Porque, se fosse acatada pelos 
ministros, certamente provocaria uma reação fulminan
te da opinião pública, dando origem ao movimento pe
los erros já... 

Mas, humor negro à parte, passemos à análise do 
restante do discurso do presidente. Para além de sua 
fantástica introdução, seguem-se longos parágrafos per
feitamente sintonizados com a "visão da realidade na
cional" nela esboçada (há também uma coisa que ele 
chama de visualizações nacionais) (sic!!!). O presidente 
desfia a longa lista dos seus desejos, apresentados como 
metas a serem atingidas e até como "programa" do 
governo. Como não poderia deixar de ser, são aquelas 
mesmas que todos os partidos e políticos de todo o 
mundo, em todos os tempos, sempre propuseram, e que, 
em todo o mundo e em todos os tempos, sempre refleti
ram "os anseios" de todo ser humano normal: resolver 
todos os problemas e obter o máximo de desenvolvi
mento com o máximo de "justiça" e o mínimo de custos 
sociais. Neste caso, porém, não chegam a ser "um pro
grama de governo" porque, como tem acontecido nas 
últimas décadas da vida política nacional, o presidente 
não fala nos meios de se obterem estes fins unanime
mente colimados, que é a parte onde começa a contro
vérsia. Não mostra como pretende obter isso, com que 
dinheiro, com o dinheiro de quem, ou com dinheiro 
obtido por que meios, o que nos leva a suspeitar que 
serão aqueles mesmos meios de sempre, dada a notória 
ausência de fundos de qualquer espécie em que deixa
ram o Brasil os últimos "acertos" governamentais ... 

Para não sermos inteiramente negativos e para não 
desanimarmos completamente os pacientes leitores, re
gistramos, nesta altura de nosso comentário, um porme-
nor — insignificante, talvez — mas que, de qualquer 
maneira, representa uma alteração no discurso costu
meiro deste "governo social". O presidente já não exe
cra, simplesmente, "os ricos", mas sugere que "todos, 
ricos, pobres, trabalhadores, empresários, funcionários, 
mulheres ou homens, habitantes do campo ou da cida
de, que temos um só Brasil", nos unamos porque "pode
mos extrair criatividade produtiva de nossas diferenças 
em benefício de todos, em benefício do País". É este o 
segredo do Japão e de todos os outros países ricos: a 
descoberta de que há muito mais interesses comuns 
entre todas as classes e categorias de que se compõe 
uma sociedade do que interesses antagônicos, irreconci-
liáveis e excludentes — como querem fazer crer a CUT, a 
maioria dos nossos políticos e, até bem pouco tempo, o 
próprio governo, que não têm feito outra coisa senão 
açular o ódio entoe as classes para tentar jogar nas 
costas alheias as culpas pelos seus próprios fracassos — 
perdão, acertos. 

E já que nos propusemos este Intervalo elogioso, 
vale a pena registrar o único ponto concreto realmente 
elogiável do discurso, ainda que ele nos desperte algu
mas perguntas intrigantes. Falamos da preocupação 
que o presidente revela pela formação de recursos huma
nos à altura dos desafios da era tecnológica da qual 
continuamos marginalizados, mas que se impõe em to
do o planeta. E,para nossa imensa surpresa, sua exce
lência informa que quem chamou sua atenção para o 
problema foi o ministro Renato Archer, aquele que acha 
que devemos reinventar sozinhos a informática, em no
me da defesa da "soberania nacional". O sr. Archer 
mostrou ao presidente aquilo que nós mesmos temos 
procurado mostrar-lhe há tanto tempo: que os países em 
desenvolvimento que antes da invenção da SEI e da 
nossa reserva de mercado para a informática estavam 
no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil "estão, 
cada vez mais, procurando capacitar no Exterior os seus 
homens, os seus talentos". "Basta dizer", argumenta 
sua excelência, "que a Coréia do Sul (um desses países 
que passou à nossa frente) temcerca de 19 mil bolsistas, 
enquanto outros países menores e o Brasil têm uma 
média de dois mil bolsistas". "A nossa meta este ano", 
anuncia o presidente aconselhado pelo ministro Archer, 
é chegar a mandar para treinamento nos grandes cen

tros do Exterior, nos maiores centros de tecnologia de 
ponta (o que, para bom entendedor, quer dizer os nefan-

dos Estados Unidos da América que o ministro Archer í 

tanto teme e execra, cerca de 10 mil bolsistas brasilei
ros". Sem dúvida nenhuma, entre toda a longa enume
ração de desejos presidenciais, em que se usa indevida
mente a palavra investimento para se referir ao velho 
assistencialismo populista constante de distribuição de 
alimentos, de material escolar, da multiplicação de pré
dios escolares (mas não dos salários dos professores) e 
dos prédios dedicados à manutenção da saúde pública 
(mas não dos salários dos médicos ou da redução da sua 
quantidade em benefício da qualidade), etc., esta deci
são de enviar bolsistas brasileiros ao Exterior para 
aprender tecnologia de ponta onde ela está sendo inven
tada é a única que merece o nome de investimento. É 
investimento, e dos melhores, já que nas economias 
modernas o insumo humano é o único insumo básico e 
determinante. Só o que não conseguimos compreender 
- e propomos para meditação do presidente—é por que 
a tecnologia aprendida fora das fronteiras nacionais não 
compromete a nossa soberania, se a tecnologia trazida 
cá para dentro com o investimento mais barato do 
mundo, que é o de risco, compromete, segundo o mesmo 
sr. Archer. De qualquer maneira, esta é a única parte do 
discurso que merece os nossos mais efusivos aplausos. 

No mais, é como dissemos: mantida a tal "opção 
social", e, ainda por cima, reforçada, podemos esperar 
mais um ano de gestão política da economia, com todas 
as conseqüências de qualquer eventual "acerto" dessa 
mistura que acaba de provar o seu valor. Só que igual
mente reforçadas... 


