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Uma tragicomédia anacrônica 
° - 2 JUL ms r 

Otávio Tirso de Andrade 
n?v rv a T»a » 

"Wyasos: — Cesf de Ia petlte 
polltíqua, yen convlent. Mala nou» 
aòmmea chefe dEtat, 
nouspouvons blen entra 
nout dou» Ia dlra: — c'est 
eouramant cella du Daatln..." 
("La guerra da Trola n'aura pa* 
llaux", Jean Glraudoux. 
Pleiad». Pág. 546.) 

n oucos dias depois da posse do ge-
* neral Castelo Branco na chefia do 
primeiro governo revolucionário de 
64, jòjir. Francisco Campos encon
trou ç^nosso comum amigo, o advo
gado, J^orge Pacheco e Chaves. "0 
Brasil está perdido" - disse o dr. 
Campos. "Imagina você, Jorgito, 
que^ oJOastelo está certo de que foi 
eleito..:" 

Algo de equiparâvel acontece 
comotsr. José Sarney. À medida que 
se passam os dias — e lá se vão mais 
de cem — o versátil beletrista mara
nhense^ dá sinais de supor que sua 
ascensão à Presidência da Repúbli
ca resultou da vitória eleitoral de 
"forças populares progressistas", is
to ê>4Q amálgama composto por li
terato* candidatos a empregos pú-
bliçpç ow nas estatais e políticos 
oportunistas. A ideologia desse gru
po expressa-se em meia dúzia de lu-
gares-comuns com os quais atreve-se 
a interpretar a vida, a ciência, a 
política, a arte, tudo, enfim. 

O mundo e o Brasil evoluíram 
muito nestes últimos 20 anos. Mas 
há certo paralelismo entre a incon
gruência observada por Francisco 
Gampos e o comportamento do nosso 
atual presidente. O militar indicado 
por seus pares, em 64, para efetuar 
reformas revolucionárias, deu-se por 
"eleito" e enredou-se em legalismos 
que^golpe visava remover. Acabou 
confrontado com a realidade cas-
trente,' manifestada na imposição 
da candidatura Costa e Silva. 

Mípolítico provinciano alçado 
na crista da onda constituída pela 
qud$&unanimidade dos brasileiros, 
para levar o sr. Tancredo Neves ao 
pode f, viu-se, de repente, abandona
do na Presidência da República sem 
correligionários ou partido próprio. 
Com o passar do tempo, os que ha-
viamlarribado às plagas brasilien-
ses, também acidentalmente, acer-
carám^se do "náufrago"para dizer-
lhe que o "esperado" e%a ele mesmo. 
O epí$pdio não teria maior impor
tância se certo número de circun-
daritès não se constituísse de repre
sentantes da minoria que propugna 
objetfpos políticos e sociais opostos 
aos interesses do Brasil. 

O melancólico é que a tragico-
média de embustes montada em 
Brasília constitui espetáculo extre
mamente anacrônico. A surrada 
"Reforma Agrária" em que padres 
"libertadores" e marxistas "cristia-

nizados" se empenham com tanto 
fervor revolucionário, já foi revista, 
corrigida e emendada na própria 
China e até em países "socialistas" 
da África. 

A "defesa" das estatais ameaça-
das pela incompetência dos respec
tivos dirigentes e por imperativos or
çamentários cessou de existir, há 
muito tempo, na social-democracia 
européia. 

Os que se deixam arrastar a 
"congressos pacifistas ou da juven
tude", promovidos em Moscou pela 
KGB — entre os quais o sr. deputado 
Sarney Jr. e o sr. Aécio Cunha, moço 
que começa a "vida pública" na di
retoria de loteriais da Caixa Econô
mica, sinecura apropriada a bichei
ros velhos —, todos esses "inocentes 
úteis", enfim, ignoram que desde a 
década de 70 os partidos de esquer
da, na Europa, inclusive os euroco-
munistas, esforçam por minimizar 
as possíveis semelhanças entre eles e 
o modelo russo. ("No ocidente, hoje 
em dia, somente os grupelhos mais 
lunáticos acreditam possível avan
çar com mensagens marxistas"— es
creve The Economist, a Io de junho 
último.) 

Mas onde a síndrome esquizofrê
nica esplende é entre os autodeter-
minados "progressistas", que recla
mam a moratória unilateral e o 
rompimento do Brasil com o exterior 
precisamente no momento em que 
começam a cair as. taxas de juros 
internacionais e a Opep ameaça de
sintegrar-se, para gáudio e lucro de 
todos os importadores de petróleo (o 
Equador produz, atualmente, 
300.000 barris de petróleo por dia, 
em vez dos 180.000 autorizados pela 
Opep). 

Outra medida exata do obsole-
tismo dos "progressistas" infiltra
dos no ápice do poder, no Brasil, nos 
é dada pela política do Partido Tra
balhista que está no governo, na No
va Zelândia, há menos de um ano. O 
pequeno país insular do Pacífico 
chegou a acumular dívidas externas 
imensas. Os débitos neozelandeses 
no exterior eram maiores do que os 
nossos, se dimensionarmos as dívi
das em relação ao PNB dos dois paí
ses. O legado do Partido Conserva
dor, no poder durante nove anos, 
não poderia ter sido mais caótico. O 
primeiro-ministro trabalhista, Da-
vid Lange, felizmente não estudou 
socialismo nas cartilhas que servi
ram aos srs. Miguel Arraes, Saturni
no Braga, Severo Gomes e outros me
nos votados. Assim, foi-lhe possível, 
após eleito, eliminar o controle cam
bial que perdurava havia 50 anos, 
acabar com todos os tabelamentos — 
inclusive o da taxa de juros —, pôr 
fim a subsídios à indústria e à agri
cultura, admitir a livre negociação 
de salários e limitar o controle de 
importações. Tudo isso para im

plantar no país a economia de mer
cado e reduzir o imposto de renda, 
"tornando possível aos preços capta
dos pelos homens de negócio refleti
rem a real situação no mundo, afim 
de permitir que certos empreendi
mentos, e até empregos, sejam expos
tos à concorrência local e do exte
rior" — informa The Econimist (1° 
de junho). A política externa ne o-
zelandesa é independente, mas isen
ta de complexos terceiromundistas. 
Na América e na Europa esforça-se 
por vencer barreiras protecionistas. 

A farmacopéia aplicada aos 
neozelandeses talvez não possa ser 
utilizada, em doses maciças, por um 
gigante como o Brasil. Ao mencio
ná-la tive a intenção de demonstrar 
que os governantes lúcidos e racio
nais, mesmo socialistas, não titu
beiam em recorrer ao receituário li
beral quando é a felicidade do povo 
e a segurança do país que está em 
jogo. Os trabalhistas de David Lan
ge merecem encômios por reconhece
rem o êxito do neo-capitalismo pra
ticado em Estados que lhes estão 
próximos, Singapura e Hongsong, 
por exemplo. 

Na França ou na Nova Zelân
dia, em regiões antípodas, diferen
tes, em situações totalmente diver
sas, com particularidades disseme-
Ihantes, governos realmente demo
cráticos lutam para assegurar opor
tunidades de progresso e trabalho 
aos povos respectivos. Na vizinha 
Argentina, o corajoso presidente Al-
fonsín despiu-se dos últimos resquí
cios de "progressismo-populista" e 
enfrentou a hiperinflação com me
didas de choque, cujo êxito é deseja
do por todos os povos civilizados. 

Aqui entre nós, os eleitores am-
bidestros-eletrônicos da Câmara dos 
Deputados escapam ilesos à cassa
ção dos respectivos mandatos. 
Anuncia-se até que um deles tornar-
se-á assessor do presidente. Esprit 
de Corps ou Esprit de porc? O Mi
nistério da Reforma Agrária sele
ciona delegados distritais do Incra 
entre a fina flor das comunidades 
eclesiais de base, os soviets dos "teó
logos libertadores", e demais equi
pes cismáticas afins. A "correção 
monetária" prossegue a punir o po
vo todo pelos pecados inflacionários 
do governo em geral, das estatais, 
das Cobec, dos "Sulbrasileiro" e de
mais arapucas de dilapidação do 
patrimônio público. 

O lapso de tempo transcorrido 
entre o comportamento antiditato-
rial do general Castelo Branco e as 
propensões "neopopulistas progres
sistas" de José Sarney confirmaria o 
prognóstico pessimista de Francisco 
Campos? Têm a palavra os futuros 
senhores constituintes. 

Otávio Tirso de Andrade é jornalista 


