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Sarney ainda prefere 
íar nos exorcismos 

Despedlndo-se da Colômbia com uma entrevista 
coletlva, o presidente José Sarney lembrou, mais uma 
vez, á triste exclusividade que faz da América Latina a 
única exceção continental em meio ao maior e mais 
generalizado surto de desenvolvimento que este plane
ta Já testemunhou: 
- '"• "Somos o único continente em que, em vez de pro
gredir, regredimos". 

" Desoladoramente, porém, pela segunda vez em pou
cos meses, o presidente brasileiro tira de sua constata
ção" a conclusão precisamente inversa àquela que a 
lqgica impOe, afirmando que este conjunto de fracassa
dos "devem jogar toda a sua sorte no Continente para 
fíap continuarem na dependência das nações ricas", em 

Mie propor que busquemos, na comparação daquilo 
e elas fizeranre^nós nao-ílzemos, o que>determlnou 

qup elas se desenvolvessem enquanto nós regredimos. 
Ôjípresidente, desta vez, chegou a cruzar a trilha que 
poderia levá-lo à resposta certa. Mas passou por ela com 
ajlndlferença de sempre: "Nós nos perdemos", diz ele, ou 
tfomos espoliados no caminho da História". 

igyotA exclusividade da condição latino-amerlcana, por 
sísó, é suficiente para conduzir à primeira hipótese. Nâo 
tomos o único continente com um passado colonial; não 
somos o único continente com grandes massas de terra 
ok' zona tropical; não somos o único continente que 
Iniciou a corrida do desenvolvimento "padrão ociden
tal'.' com séculos de atraso em relação a alguns dos que 
hoje são "ricos"; não somos os únicos países do mundo 
obro histórias nacionais relativamente recentes. Assim, 
se não se aceitar a hipótese da existência de uma cons
piração internacional dirigida exclusivamente contra a 
América Latina, nada disso seria suficiente para expli
car por que, em termos de progresso económico, nos 
diferenciamos de todos os outros tão radicalmente 
quanto verifica o nosso presidente. Mas, apesar de to
dos estes fios que poderiam conduzir o sr. José Sarney 
ao centro da meada, ele prefere, a Julgar pelo seu discur
so na solenidade de assinatura dos acordos negociados 
nesta viagem, optar pela segunda hipótese, aquela da 
espoliação. 

Foi neste discurso que o homem que acabava de 
reconhecer que somos os únicos entre eles que não 
conseguimos enfrentá-las e até tirar partido delas, quel-
xa-se contra "as restrições e discriminações impostas 
aos países em desenvolvimento"; que o avalista da mo
ratória e da xenofobia nacionalista do PMDB queixa-se 
da "redução do fluxo dos investimentos imprescindí
veis ao nosso desenvolvimento"; que o patrão da SEI 
queixa-se "contra o protecionismo" e "contra a ameaça 
de marginalização da revolução tecnolôgica",etc., etc... 

! f E, para terminar, como aqueles velhos curandeiros 
dos filmes que, confrontados com a nova civilização, 

; esperneiam para manteria exclusividade do "remédio" 
' da reza contra o poder do antibiótico, fala em "lutarmos 
\ com nossas próprias forças e a todo custo para esconju-
! irarmos os fantasmas da recessão e do desemprego"... 
t,i% 'De nossa parte, convencidos pela observação da 
àtyação do próprio presidente Sarney, de que esses 
laátasmas são imunes aos exorcismos, que não vêm 
acompanhados do devido "antibiótico", preferimos fi-

r com a lógica que aponta para a hipótese do desvio 
tórlco. 

(iSíQue-os-reeursos técnicos acumulados após a 
fyoluçào industrial, e que os recursos tecnológicos que 

iff vão acumulando na atual revolução tecnológica se 
disseminaram pelo mundo (pelo menos entre os países 

! que não se fecharam deliberadamente a eles), a única 
i explicação que sobrou para as diferenças entre o nível 
de progresso conseguido mediante o uso dos" mesmos 
instrumentos pelas várias nações, foi a explicação polí-

! tíca. Esta suspeita passou a ser uma certeza depois que 
países como o Japão, a Coreia do Sul, Formosa e outros, 
provaram conclusivamente que nem mesmo a disponi-

• bilidade de recursos naturais dentro do território nacio
nal pesava decididamente para determinar estas dife-

! renças. 
- Na verdade, uma só coincidência caracteriza todos 
esses países ricos e bem-sucedidos: todos eles, sem ex-
ceções, adotaram (nas versões temperadas por suas pe
culiaridades culturais que não modificam o essencial) 
ofe princípios fundamentais da forma de organização 
politica que deu aos Estados Unidos da América, o 
inventor da fórmula, a dianteira que ainda mantêm 
nesse processo de desenvolvimento sem precedentes na 
história do mundo. O ponto fundamental dessa forma 
de organização política, que a diferencia de tudo que 
havia antes que os norte-américanos a inventassem e 
Anotassem, está na definição dos papéis reservados ao 
justado e à sociedade civil. As fórmulas de origem euro
peia vinham evoluindo de uma predominância absoluta 
do Estado, ao qual tudo o mais estava submetido, para 
a, conquista lenta e penosa de direitos cada vez maiores 
pela sociedade civil. Os europeus que emigraram para a 
América do Norte cortaram caminho. Criaram uma or
ganização política que partia da ordem inversa àquela à 
qual estavam submetidos e reduzia ao mínimo essencial 
pa poderes do Estado, atribuindo todo o poder aos indi
víduos, a cujos direitos o Estado ficaria submetido, es
pecialmente o direito de proverem a sua própria subsis
tência e o seu próprio desenvolvimento como melhor 

es aprouvesse. Não era mais a sociedade que deveria 
tar a serviço do Estado, mas o Estado que deveria 
tar rigorosamente a serviço da sociedade, garantindo 
n ambiente favorável ao livre desenvolvimento de 
da um. A soma desses desenvolvimentos Individuais 
veria chamar-se "desenvolvimento nacional". 

*'' Esta foi a chave. Os resultados são mais que conhe-
^^L*f®s#*toa^^l5ft®!S. com maior ou menor velocl-
*2?' °T9ato d 0 mundo foi-se submetendo às evidências 
idiacutiveis dos resultados que a nova fórmula deu. No 
)s-guerra, o processo se acelerou e hoje generaliza-se 

«SES* 1 0 a t é m e s m o a barreira da mais nefasta doença 
Heológica que a humanidade Já sofreu até mesmo no 
seu próprio berço. 

A América Latina é a única exceçâo conhecida, 
«de as chamadas "elites políticas" continuam absolu-
amente Impermeáveis ao argumento inapelável da 

comparação dos resultados. 
st,:. Enquanto o resto do mundo caminhava, mais ou 
menos lentamente, pela trilha aberta pelos americanos 
ao norte, os latino-americanos caminhavam na direção 
Biversa. Enquanto o Estado encolhia no resto do mun
do, criando as condições para o desenvolvimento econó
mico, ele inchava neste pedaço particular do planeta 

• pUmlnando as condições do desenvolvimento económi
co.' No Brasil, com a "Nova" República, chegamos à 
situação Inédita em toda a História do mundo moderno 
enrque toda uma nação trabalha e paga Impostos escor-

; enantes apenas para sustentar alguns milhões de para-
2 £ £ , a u e í o r m a m a " n o v * classe" que é como alguns 
sociólogos se referem aos empregados (donos) do Esta-
•w-Nosso colaborador J. O. de Meira Penna descreveu 

i e&ú rara felicidade o que está acontecendo, em artigo 
i S?®; PutoUcanaos giesta página, segunda-felra passada-
^A classe patrlmonialista, associada ao Estado levlatâ-
nlco, vivendo em grande parte do parasitismo social , 
explora o trabalho (através de Impostos) e a iniciativa 

í ^ a d a ( a t r a v é s d 0 déficit público inflacionário) de ia- , 
Zêndeiros, industriais, comerciantes, pequenos empre- i 
«rjos, profissionais liberais e a massa de empregados i 
00 Setor privado, legitimando seu próprio poder através i 
Bamentira, da retórica populista, da propaganda subsi-
«Ada pelo Estado, da desinformação e da ideologia 
MClonal-soclallsta. Devemos considerar que são 8 a 10 
WlhOes de funcionários federais da administração dire-
w * lndireta; CLTs e estatais; funcionários estaduais e 
sobretudo municipais. Acrescentem-se, a estes, magis
trados, professores da rede pública e oficiais das forcas 

J 

armadas e das polícias estaduais. A cúpula do sistema é 
constituída pelos famosos marajás. Ao todo, com suas 
famílias, devem configurar 40 milhões de pessoas, um 
terço da população que controla 3/4 ou 75% do PTB 
nacional, ou seja, uma renda de 200 bilhões de dólares 
anuais". 

Foi de quadros como este que fugiram aqueles euro
peus que foram para a América do Norte. É de quadros 
como estes que procuram livrar-se hoje todos os goVer—-
nos do mundo, de Pequim a Lisboa, passando por Mos
cou. A América Latina é a única exceção. Que mais é 
preciso para explicar a exceção consequente a que sej 
refere o sr. Sarney? 


