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À retórica gongorica e 
as sugestões concretas 

O presidente José Sarney cedeu mais uma véz à 
tentação literária com seu discurso ao Parlamento 
do Uruguai. E uma leitura atenta da sua oração aos 
parlamentares mostra que, entre os "dragões de fogo 
(que estão) ameaçando a estrada do futuro", s. exa. 
deixou de mencionar um que nos freqüenta desde o 
passado longínquo, assombrando as estradas cultu
rais deste malsinado continente: o dragão da logor-
réia incontida com que estivemos ao longo do tempo 
tentando, em vão, exorcizar nossos males e equacio
nar nossos problemas. 

A verborragia excessiva, redundante e inútil na 
maioria dos casos, não é um mal menor quando o 
cenário é a política. Nesse caso tem conseqüências 
práticas danosas, uma vez que ofusca e confunde o 
quadro real com que nos defrontamos, atrai as men
tes para o lado errado e infla os corações de senti
mentos algumas vezes generosos, outras vezes indig
nados, mas, na grande maioria das vezes, equivo
cados. 

Otávio Paz já se referia, no seu livro famoso — O 
Labirinto da Solidão — à "mentira que se instalou em 
nossos povos (latino-americanos) quase constitucio-
nalmente. O dano" — dizia ele — "foi incalculável e 
alcança zonas muito profundas de nosso ser. Move-
mo-nos dentro da mentira com muita naturalidade... 
Daí que a luta contra a mentira oficial e constitucio
nal seja o primeiro passo de toda tentativa séria de 
reforma". 

Ao dizer isso tentava explicar as razões do nosso 
atraso em relação à nação norte-americana, que nas
ceu ao mesmo tempo que as nossas. E a razão princi
pal é a recusa de encarar a verdade dos fatos para 
jreconhecer com humildade que somos os únicos cul
pados por todas as nossas falhas, todos os nossos 
fracassos, todas as nossas incapacidades. 

Não queremos mal ao presidente Sarney, nem 
queremos exigir que ele se dispa de seus pendores 
literários. O que desejaríamos dele, apenas, é que 
não utilizasse os seus dons retóricos para manter-nos 
fora da realidade depois de termos sofrido tanto por 
causa da mentira institucionalizada. Queremos 
aconselhá-lo fraternalmente a abandonar as preten
sões de ser lembrado pela História graças ao manejo 
da pena porque já percebemos que não será por aí 
que poderá ingressar na História. 

O exercício da política ainda pode ser um cami
nho mais promissor para o nosso presidente do que 
os exercícios estilísticos: "As nossas perplexidades 
não são monopólio do nosso tempo" — nos diz ele, 
contribuindo sem dúvida para aprofundá-las com 
observações, digamos, de entendimento realmente 
difícil. Tais como — "E o tempo não passa senão 
depois de o relógio correr as horas". Ou ainda — "A 
liberdade não pode ser a filosofia do suicídio, e a 
segurança o caminho do homicídio". 

res leitores do Jornal da Tarde, neste momento difícil 
porém rico de possibilidades que estamos vivendo, 
como nação, é justamente o fato de que apesar da 
sobrevivência de antigos hábitos e mentalidades, 
responsáveis por manifestações de vazia retórica 
gongorica, existe gente nova, prática e lúcida, revela
da também pela Nova República, a desenvolver um 
trabalho sério e responsável. Nossa torcida é para 
que o povo brasileiro saiba reconhecer e prestigiar 
esses novos valores, estimulando-os a permanecer 
fiéis a um pragmatismo sadio e verdadeiramente 
responsável de que muito precisamos. 

Duvidamos também da contribuição trazida à 
compreensão das nossas dificuldades, para não dizer 
ao nosso bom gosto, por empréstimos a hinos nacio
nais ("A liberdade abriu suas asas sobre as nossas 
pátrias..."), ou à oratória de saudosos estadistas 
("Era nenhum tempo, como no nosso, tantos, em 
espaço tão pequeno como é o mundo dos satélites,' 
puderam participar das contradições de todos os 
homens, ao mesmo tempo, em todos os lugares"). 
Convenhamos que Churchill e Lincoln mereceriam 
tratamento mais sofisticado. 

Bem, mas a falha principal do discurso não é 
estilística. É a sua inocuidade. O presidente não 
falou nada de novo, não propôs nenhuma ação práti
ca, não delineou caminho algum. Apenas enunciou • 
aquilo que não quer fazer. Não quer a recessão econô
mica, repetiu pela enésima vez. Com o que todos; 
concordamos. Mas o que se espera de um líder políti
co é que nos traga uma mensagem concreta sobre o 
que fazer, além de atribuir aos que souberam fazer, e 
por isso são hoje países ricos, prósperos e livres,1 

todas as nossas mazelas. 

Sobre o que fazer nos falou, aqui em São Paulo, 
quase no mesmo horário, um subordinado de tercei
ro escalão do presidente Sarney. Um dos jovens tec-
nocratas — que felizmente existem — sem responsa
bilidade pelos desmandos anteriores, mas também 
sem compromissos com as descabeladas "soluções" 
que líderes políticos da oposição julgaram necessá
rio propor para chegar ao poder. Estamo-nos ref erin- „ 
do às palavras do diretor da área de mercado de 5

: 

capitais do Banco Central, prof. Roberto Castello , 
Branco. 

Unindo-se ao consenso que se forma no País na „ 
busca de solução responsável, madura e autentica- ; 
mente democrática para nosso problema concreto e ' 
real — que não é a ingerência do FMI e dos credores, 
mas sim a insustentável situação financeira que nos
sos elefantes-brancos governamentais legaram —, o 
diretor do Banco Central aponta diversos instrumen
tos. A realocação dos fluxos de poupança compulsó
ria, como o do PIS/Pasep, é um deles, na linha do que 
já vinha sendo sugerido pelo prof. Otávio Bulhões. A 
abertura do mercado brasileiro para os chamados 
investimentos de port-fólio de investidores institucio
nais estrangeiros é outro. 

O investimento de port-fólio é semelhante ao que 
muitos paulistanos já estão fazendo por meio dos 
chamados clubes de investimento, ou fundos de in
vestimento. Cada participante coloca uma certa 
quantia, de uma vez ou parceladamente, num fundo 
que vai sendo aplicado na aquisição de ações de 
empresas promissoras. A vantagem para o aplicador 
é a redução do risco. No caso de investimentos inter
nacionais, para o país receptor a vantagem é a pre
servação do caráter nacional da administração e pro
priedade das empresas beneficiadas. O investidor de 
port-fólio é um investidor passivo, que não tem inte
resse nem o propósito de tomar conta do negócio no 
qual está aplicando. Quer apenas participar dos be
nefícios. É o caso típico de fundos de pensão, segura
doras, etc. Informa-nos o prof. Castello Branco que 
essas instituições aplicam na Europa, nos EUA, e no 
Japão, hoje em dia, cerca de 2,5 trilhões de dólares e 
que o crescimento desse imenso port-fólio mundial se 
dá no ritmo de 15% ao ano em média, isto é, 375 
bilhões de dólares. Se o Brasil porventura captasse 
1% apenas desse crescimento, já teríamos quase 
quatro bilhões de dólares de ingressos financeiros — 
ou seja, muito mais do que conseguimos obter com 
capital de risco, que é o capital estrangeiro aplicado 
diretamente em empresas brasileiras ou estrangeiras 
que operem aqui. Se conseguíssemos isso, estaria-'1 

mos definitivamente livres da ameaça dos dragões de 
fogo a què re refere a retórica presidencial. 

O que nos infunde esperanças, portanto, senho| 


