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ÍJm desrespeito ao estado 
de espírito da nação 

Neste último meio século de história do mundo, 
nâo foram raras as vezes em que alguém evocou, em 
meio a crises e aflições na vida de uma nação, a frase 
famosa de Winston Churchill quando assumia o poder 
nó momento mais trágico da história da Inglaterra: * 
"|íada tenho a oferecer "senão sangue, suor e lágri- • 
rrias". A sobriedade e a adequação ao estado de espírito 
dí> povo que começava a dirigir daquele que foi um dos * 
maiores estadistas dos tempos modernos, que condu- j 
ziu a Grã-Bretanha até a vitória a partir da derrota í 
quase certa, é lembrada agora por nós com respeito e , 
muita inveja. No instante em que o Brasil atravessa j 
uma crise política e económica que não chega a ser ' 
trágica mas assume proporções dramáticas, o ar alegre 
ealgo despreocupado do presidente José Sarney chega 
a; ser um desrespeito pelo estado de espírito do povo 
que devia estar dirigindo. 

; O tom dos pronunciamentos presidenciais no ' 
programa "Conversa ao pé do rádio", e nas entrevistas > 
ultimamente concedidas entre duas viagens ao Exte- j 
rior, é característico dos governantes dos países prós- i 
peros — hoje se emprega mais o anglicismo afluente < 
—, que nada têm a temer a não ser um aumento mi-• 
croscópico da taxa inflacionária anual. Ninguém espe- : 
ra do presidente da República, naturalmente, pronun- f 
ciamentos desesperados, ou a confissão da ingoverna- j 
bilidade do país, mas é impossível entender que numa ; 
semana em que 21 órgãos federais estão em greve, em j, 
que as previsões são de inflação de 30%, em que o \ 
ministério revelou toda a profundidade da sua divisão 
em relação à política económica do governo, o presi- : 
dente Sarney continue a aparecer nos jornais e na te
levisão abraçado com políticos estrangeiros e nacio- \ 
nais, exibindo sorrisos descontraídos ou preparando í 
alegremente sua próxima viagem ao Exterior, com ,, 
uma comitiva proporcionalmente tão numerosa quan- •' 
tõ a que o acompanhou à União Soviética. Não se des
cobrem no Palácio do Planalto, nestes dias de grave 
preocupação nacional, sinais de sobriedade e conten- J; 
ção capazes de indicar que o governo está procurando • 
com empenho uma saída para a situação que o país 
está vivendo. Os que advertem o governo para os peri
gos e a gravidade do momento são mostrados como 
"pessimistas", como Cassandras ou opositores siste
máticos. 

Ao desembarcar na Base Aérea de Brasília, en- , 
cerrando sua excursão à França, à União Soviética e a 
Portugal, o presidente Sarney respondeu às primei
ras informações de assessores sobre o agravamento da _, 
crise brasileira com uma demonstração de tranqúili- ] 
dade cética: "Convivo com a ameaça de caos desde o 
dia em que assumi o governo, e já lá se vão quase qua
tro anos"; O que espera o presidente para considerar 
grave a situação do país, e comportar-se de acordo com 
as circunstâncias: á luta armada nas ruas? As cidades 
levantadas contra seus governantes? A fome ;matando 
aos milhares? O descontentamento agitandê os quar
téis? Quando o sr. José Sarney diz que "apesar de tu
do" mantém seu otimismo, seria bom que se alongasse 
sobre os problemas contidos nessa expressão. Porque, 
afinal, quando as dificuldades não são sequer mencio
nadas, e o rosto da suprema autoridade que se dirige à 
nação irradia confiança e tranquilidade, os cidadãos 
tendem a acreditar que o custo de vida, a taxaçâo ex
cessiva de impostos, a insegurança nas grandes cida 
des, o desleixo nas áreas da educação e da saúde, todas 
essas questões existem apenas para os pobres e a cias 
se média, e não afetam as amenidades da vida dos que 
estão no poder no país. 

Quando o presidente da República menciona a 
criação de alguns novos empregos em São Paulo 
quando diz que as vendas do comércio varejista cres
ceram um pouco, a situação no Nordeste "está bem 
melhor", os deficientes físicos estão sendo protegidos 
numa lei que seguiu para o Congresso e foram criados^ 
centros de convivência para os idosos, parece dizer que 
São esses os únicos problemas nacionais, e conse 
òuentemente sua solução estabelece a paz, a justiça e a 
alegria geral no Brasil. Como diria o professor Pan 
gloss, "tudo pode ser sempre muito pior", o que leva 
todos a concluírem que, como está, tudo parece muitoj 
bem. E é assim que o presidente Sarney conserva uma 
tranquilidade aparente que lhe permite sorrir para a 
objetiva dos fotógrafos e as câmaras de TV, enquanto o 
país real amarga uma das piores crises de sua história, 
dominado por uma onda de descrença como nunca se 
viu no passado. Comparado a outros povos, d brasileiro 
era reconhecido como dos mais alegres e joviais, se
nhor de uma tolerância invencível e de uma benevo
lência diante de dificuldades que causava admiração a 
quem nos visitava. Walt Disney criou o personagem Zé 
Carioca para caracterizar a sagacidade e o bom humor 
que não eram típicos apenas do Rio, mas marcavam a 
personalidade do brasileiro em geral: O que resta hoje 
daquela alegria, daquela habilidade de lidar com a vida' 
e encontrar solução para as dificuldades? 

O otimismo pode ser uma virtude, mas a "leveza" 
descabida e o não-reconhecimento de problemas e di
ficuldades são defeitos sérios no chefe do governo de1 

um país habituado ainda ao paternalismo e contri
buem para que ele perca a confiança dos seus conci
dadãos. Onde o povo perdeu seu tradicional bom hu
mor em face de dificuldades que se avolumaram até os, 
limites do suportável, os homens públicos e principal
mente o supremo mandatário da nação devem com
portar-se com a gravidade e o realismo que as circuns-j 
tâncias exigem. Não são as viagens do presidente da 
República ao Exterior que po'dem incriminá-lo aos 
olhos do país, quando essas viagens já estavam marca
das há muito e fazem parte da agenda de trabalho pre
sidencial. O que indispõe o presidente Sarney com a 
opinião pública é a maneira como ele viaja, e como se 
apresenta à nação entre uma viagem e outra. As comi
tivas típicas de antigos potentados asiáticos, a ostenta
ção, as compras extravagantes, o luxo de mansões que 
vão servir como embaixadas, e sobretudo a afirmação 
presidencial reiterada de que tudo se ajeita e, afinal, 
depois de quatro anos, o caos não se instalou no paísj 
sã essas as causas do mal-estàr que vem tomandq 

conta dos cidadãos, e que dão a medida da distância, 
infelizmente para nós bem evidente, entre nossos go
vernantes e os verdadeiros estadistas, como Winston í 
Churchill, capazes de mobilizar a nação para o sacrifí-\ 
cio indispensável para que se salve da tragédia iminen- : 
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