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- Sapney-entendeu o discurso 
que o Itamaraty escreveu? I 

O discurso que o Itamaraty redigiu para o presiden- > 
te Sarney ler diante do primeiro-ministro da Checoslo-;,: 
v'áquia que nos visitava na semana passada é um doeu-',' 
mento que nos ajuda a compreender a crise que o Brasil, 
vive neste momento, ao responder à pergunta angustia- $. 
da que o mesmo Sarney fazia recentemente, lendo outro 
discurso produzido pela mesma matriz: por que a Amé
rica Latina é a única região do mundo que não progride 
nesta fase particular da história da Humanidade marca
da'por uma autêntica revolução econômico-tecnoló-
gica? 

'Evidentemente essa pergunta falseia a realidade do'„, 
o em que vivemos, como tudo, aliás, que passa; 

jgelp prisma ideológico dos responsáveis pela nossa di- ; 
bT&macia. Em primeiro lugar, não é a América Latina i 
que não está progredindo economicamente neste mo-
jrLèhto em que o mundo assiste ao maior surto de desen
volvimento económico de toda a história da aventura 
íjp, homem neste planeta. Há muitos países latino-
americanos assinalando sensíveis progressos económi
cos, embora nenhum país desta área se tenha integrado 
ainda naquilo que Alvim Toffler chama de a terceira, 
jintja (a segunda revolução industrial). O que é verdade é 
que alguns países latino-americanos estão andando pa
ra trás neste momento, ou estão estacionados economi
camente, por razões políticas semelhantes, que nada^ 
têm que ver com aquelas que o Itamaraty habitualmen- \ 
te aponta e que mais uma vez estão contidas no discur- ;l 
so que Sarney leu para seu visitante checoslovaco. 

Em segundo lugar, não é verdade que esse fenôme-. 
no se verifica exclusivamente na América Latina. Há \ 
muitos países de outras regiões do mundo onde ele se j 
manifesta — como, por exemplo, a Africa e o mundo | 
comunista, onde se situa o país do primeiro-ministro | 
que Sarney saudava com o discurso que comentamos. É 3 
que a diplomacia itamaratiana tem como prioridade 
máxima o cultivo das relações com esse mundo, econó
mica e politicamente primitivo — ou arcaico? — que ou j* 
hão progride economicamente ou está em plena regres-1 
são. Por razões que nem Freud explica, o contacto com X 
p; mundo da modernidade, da terceira onda, da segunda ' 
revolução industrial lhe é quase repulsivo (ao Itamara-
" \ Como fica mais uma vez demonstrado pela leitura j 
So "discurso ao primeiro-ministro checoslovaco, que co- \ 
rnjçça com uma distorção da verdade, para dizer o me-; 
nos: "A visita de vossa excelência, a primeira que nos faz , 
um chefe de governo checoslovaco..." 

Ora, o último chefe de governo checoslovaco, Eduar
do Benes, morreu em 1948 na prisão, logo após o chama
do golpe de Praga, de desgosto ao ter notícia de que seu 
chanceler, Jan Mazarik, suicidara-se ao perceber que 
aquele era o último governo checoslovaco, porque a 
Checoslováquia, traída pelos antecessores comunistas 
do "primeiro-ministro" que nos visitou agora, acabava 
de perder aquilo que está em todos os discursos do 
Itamaraty, e também nesse, lido por Sarney, ou seja, a 
soberania que permite "o exercício da convivência ba
seada no respeito mútuo e na adesão aos princípios da 
igualdade e da não ingerência nos assuntos internos dos 
Estados";^- • '- ' .•' -'••••., • j - r . " „"" 

Desde então, o verdadeirp, governo, da Checoslová
quia está sediado em Moscou, com o breve intervalo de 

- alguns olaíMiii^a«w»âft#OBfeeceu"como Primavera de 

3 Assim, "quando o prifrièiro presidente da "nova" 
Btepública, tão cioso das prerrogativas democráticas de 
Qualquer povo, depois de ouvir o preposto de Moscou 
afirmar que o ex-primeiro- ministro Dubcek — o da 
primavera de Praga — "destruiu as estruturas internas 
*io país", lhe diz que "sob á liderança de vossa excelên
cia a Checoslováquia tem-se revelado capaz de se reno-

5ar, ao mesmo tempo que se mantém fiel aos seus 
rincípios fundamentais", está praticando uma traição; 
o povo checoslovaco, cuja cultura — como diz o grande' 
scritor checo Milan Kundera — foi assassinada por 

ordem daqueles a quem o sr; StrougaLvem servindo-se 
Idesde que substituiu o homem da Primavera de Praga. 

1 * 

• O resto do discurso, com todos os ingredientes do . 
arcaico terceiro-mundismo itamaratiano — tais como a 
Namíbia, a África Austral, o grupo de Contadora, os 
direitos do povo palestino (com o devido esquecimento • 
dos direitos do povo de Israel), o desarmamento que não 
diz respeito a um país que se coloca entre os primeiros 
vendedores de armamentos do mundo, a zona de paz do 
Atlântico Sul etc. etc. e tal, só serve para confirmar o 
que dizíamos no início deste comentário sobre as priori
dades dessa diplomacia que não mudou absolutamente ; 
nada, desde que foi implantada nos tempos de Santiago 
t>antas, sob a influência da Conferência Afro-Asiática 
de Bandung e da entrada triunfal de Fidel Castro em ; 
Havana. É a mesma de Jango Goulart e da ditadura 
militar, embora não seja considerada um entulho autori
tário pelos atuais campeões da democracia. 

Como não é entulho autoritário nem para nossos 
políticos nacionais-soberanistas seu corolário económi
co, devidamente incluído na peça que comentamos e 
bue Sarney leu sem se dar conta do que tem de contra
ditório com o que ele próprio proclama todos os dias 
tomo sendo os objetivos da política económica do seu 
governo: "Torna-se imperiosa uma negociação global,'.. 
asando ao estabelecimento de uma nova ordem econó
mica internacional". Aos países devedores devem ser . 
asseguradas as condições necessárias para que possam 
honrar seus débitos externos e que os libertem do prote-
fíjònismo comercial, da manipulação dos preços das 
rriatérias-primas, das altas taxas de juros internacio
nais, dando-lhes pleno acesso aos frutos do progresso 
científico e tecnológico" (???). 

i O presidente Sarney não sabe que o que caracteriza 
|a modernidade é a nova ordem económica internacional 
que está cada vez mais em vigor a partir da segunda' 
f-eyolução industrial? O protecionismo comercial — que ' 
0 Brasil exerce com um vigor quase inigualável ao mun-» 
do — volta hoje a ser defendido por ponderáveis forças < 
dentro dos Estados Unidos — não era ao "protecionis-
jrio" norte-americano que o Itamaraty se referiu? —' 
diante de um déficit da sua balança comercial que se •• 
^próxima dos 200 bilhões de dólares anuais. (Imagine-se 
se não houvesse protecionismo!) O Brasil, com seus 15 
bilhões de superavit, esperados para este ano, é um dos 
maiores beneficiários da falta de protecionismo que ge-
):ou essa situação deficitária, que produziu a nova mobi
lização pelo protecionismo nos Estados Unidos. 
1 Quanto aos juros internacionais, que já chegaram à ' 
casa dos 20%, estão hoje, depois de terem estado bem 
mais abaixo, na casa dos 9%, o que deve estar fazendo o 
deputado Gasparian pensar que foi generoso demais ao ./ 
enfiar na Constituição que vem aí o teto de 12%. Final- -
mente, quanto ao "pleno acesso aos frutos do progresso 
científico e tecnológico", mencionar o assunto no dia 
èm que ele próprio, Sarney, assinava a pequena "con
cessão" da lei do software, não dá para entender. 

Nossa reserva de mercado rigorosamente fechada ao . 
acesso dos frutos do progresso científico e tecnológico, que -
Vem forçando as nossas portas tentando entrar até sob • 
a ameaça de retaliações comerciais, faz a gente pensar' 
que, ao ler o que ó Itamaraty lhe entregou para ler, o 
presidente Sarney estava tão consciente do que.estava 
fazendo quanto os 314 constituintes quando votaram 
pelo tabelamento dos juros nacionais... ' 

O problema, presidente Sarney, é vencer a burrice 
nacional institucionalizada — que é sumamente cruel; 
particularmente para os que vivem em níveis nordesti
nos de miséria — para entrar,de corpo e alma na Nova; 
Ordem Económica Internacional que está em vigor há 
algum tempo. Como vemitentandp começar aíazereom; 
tanta coragem e tão poucos resultados, até aqui, o seu*" 
novo ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. 
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