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& dois campos em que 
O Brasil está dividido 
\1spb senhor José Sarney, que "por uma fatalidade 
a£*i»_fi gUe ( j e s c e m (j0 além" (Castro Alves) caiu sobre a 

a vaga da Presidência da República do Brasil e 
.em menos de dois anos — com o auxílio inestimável 

ipgÍ£uzado Dflson Funaro —, conseguiu fazer por nossa 
ĉíònomia o que os quatro cavaleiros do Apocalipse 

j^fitps não seriam capazes de fazer tão bem feito, quer 
ago^à jogar os brasileiros do Norte contra os brasileiros 
rj^iul para tentar desviar sua atenção do ponto sobre o 
[uai1 todos eles, independentemente da latitude em que 

eram, vão concentrando a sua exasperação presen-
e^mais que provavelmente, sobre o qual concentrarão 

,»6Ü ódio futuro. 
znÉ mais uma tentativa que falhará, como falhou a 
~ eira de tentar canalizar contra o estrangeiro a sede 

e justiça que, com toda a precisão do bom senso, este 
oyo, já há algum tempo, descobriu que só pode ser 

Tfeita aqui mesmo. 
ara o povo brasileiro dos quatro pontos cardeais 

0cada vez mais claro que só existem dois "lados", 
,tè pais: o dos que exploram e o dos que são explora

sse ò dos que cobram impostos e "empréstimos com-
iteõrlos" e o dos que pagam com o seu suor esses 

ntóJôstos e "empréstimos"; o dos que fabricam inflação 
•aĴ ando o que não lhes pertence e o dos que suportam 
^'inflação; o dos que fazem as leis e regulamentos 
l^ú/dos e o d̂ os que têm de rebolar para escapar deles; 

5'-&os que vlyiemh.áa demagogia e da exploração da 
obreza e o dp&^e vivem explorados na pobreza; o dos 

que vivem do.^fado e o dos que vivem na e pela Nação, 
que é obrigada Álustentar o Estado. 
! i>: É isso qujíeõmprova, com intensidade nunca antes 
registrada^ á pesquisa recentemente realizada pela 
StâÈíüard, Ogilvy & Matheson em sete capitais de todas 
ást^glões geográficas do Brasil, cujos resultados publi-
c;âffi£s nesta segunda-feira. Ela mostra que 80,3% dos 
brasileiros de todas as idades se sentem traídos pelo 
gqxerno do sr. José Sarney e do PMDB, que mais de 92% 
doscêntrevistados consideram, além de traidor, corrup-
tjQvsem Iniciativa, sem liderança e totalmente inepto em 

atèria de economia: 
94Ds brasileiros do Norte pagam, até hoje, o preço de 

ter sido instalado naquela região o primeiro centro do 
poder político no Brasil. Foi esta a parte do nosso terri-
tbfigjque recebeu, em primeira mão, com toda a injusti-
ça;exom toda a violência que o caracterizava, o sistema 
feudal transplantado da matriz portuguesa. Do antigo 
dono de sesmaria e seus "súditos", ao atual coronel ou 
orço de curral político, e os que eles mantêm sob ca-
resto, guarda-se a mesma relação de exploração, o 
msmo cuidado para manter uns sendo servidos e os 

outros todos servindo, dentro da miséria e da ignorância 
ue são os pressupostos da servidão. 

Os brasileiros do Sul beneficiam-se, até hoje, da 
«te de terem podido trabalhar e se desenvolver longe 
xÇefentro desse poder corruptor poi mais de três sécu-
iç1 durante os quais as comunicações com o País oficial 
íê\£ntão eram praticamente inexistentes. Estavam 11-
jffsr portanto, para seguir exclusivamente o seu instin-

t b \ à sua necessidade na sua versão da luta—comum a 
toda a Humanidade — para melhorar. 

É porque carregam consigo esses indeléveis traços 
de formação tão diferentes que são tão diferentes, tam
bém, os estágios de desenvolvimento do Norte e do Sul 
do Brasil, muito mais do que por qualquer outro fator 
que possa ser atribuído às condições naturais, de clima 
ou de ecologia, das regiões em que se formaram esses 
brasileiros. Há muitas histórias do Brasil, assim como 
h>via muitos brasis até que as modernas comunicações 
de massa, os unificasse culturalmente, a partir da meta
de deste século. E assim reproduz-se aqui o que se 
verifica em todo o mundo: onde a liberdade e a iniciati
va individual prevaleceram sobre a "planlficação" a 
cargo de uma única entidade que tinha o monopólio da 
força e que explorava as demais, o progresso e o desen
volvimento econômico explodiram; onde prevaleceu o 
contrário, a perseguição à diferença e à iniciativa indivi
dual levaram os mais fortes ao exilio voluntário ou à 
migração interna e os demais a um conformismo que os 
tornou vítimas indefesas da demagogia, do paternalis
mo, do assistencialismo ou de outras formas menos 
sutis de exploração. Mais tarde, na medida em que foi 
ficando impossível esconder a diferença dos resultados 
obtidos por um e outro lado, a ideologia surgiu como o 
rcfellíor escudo para os incompetentes, e foi transforma-
'í* pelos donos do poder, sem ã legitimidade que só a 
eficiência pode conferir, em uma espécie de licença de 
caga aos bodes expiatórios, em um descartador automá-

da responsabilidade individual pelo fracasso. 
É esse o tipo de mecanismo de que o sr. José Sarney 
era servir-se quando insufla a sua guerra entre os 
sileiros do Norte e os brasileiros do Sul. São esses 
iplexos e traumas históricos e as invejas e rancores 
eles engendram na frágil alma humana que ele 

tende explorar. Seus motivos imediatos são bastante 
los, e nada profundos ou altruístas. Mas, mesmo 
ifrh, é possível acreditar que ele seja também uma 
pia, e não apenas um explorador maquiavélico des-
cicatrizes. E é esta, precisamente, a tragédia do 

sil que o destino fez cair em suas mãos. Não é, 
íamente, enfeitando o Maranhão com uma ferrovia 

ciljos vagões sua economia não tem com que encher 
ainda — pelos motivos acima apontados — ou com uma 
siderúrgica de cujos produtos ela não saberá o que fazer, 
que o presidente conseguirá que o seu Estado natal e os 
brasileiros que nele vivem se aproximem das condições 
dè vida dos brasileiros do Sul. E nem a maneira inteli
gente de diminuir as diferenças entre Norte e Sul é 
forçar o Sul a retroceder às condições do Norte mas, ao 
contrário, esforçar-se por elevar o Norte às condições de 
Sul 

Tentar o contrário — por mais eficiente em matéria 
dgj retrocesso que possa ser o sr. Sarney — é, antes de 
tudo, inútil. A força do apelo da fartura é irresistível, 
como têm provado diariamente os menos conformados 
eíitre os brasileiros do Norte que, desanimados de tentar 
uperar o sistema de exploração que ainda vigora em 

seus Estados, emigram para os Estados do Sul, para 
desenvolver suas potencialidades, como os europeus 
explorados do passado emigravam para a América. Ou 

m aprender aqui o que fez de São Paulo um pedaço de 
Europa encravado na América Latina para, regressando 
depois ao Norte, colocar os conhecimentos que adquiri-
r4jjn a serviço do progresso da sua terra, como fez — pòr 

J mplo — ò novo governador do Ceará, Tasso Jerelssa-
tiüe^odo o saudável grupo de modernos empresários 

enses de que ele faz parte. Essa a atitude inteligente 
d|3quem teve a coragem, nascendo no Nordeste, de não 
se|entregar à política profissional como meio de vida, 
ame a indigência econômica de sua terra natal. 

j | Quanto ao sr. Sarney, o máximo que poderá conse-
tyr, mesmo com toda a eficiência que tem demonstra
is será retardar um pouco o salto definitivo do Brasil 
lira o clube restrito dos países plenamente desenvolvi

da; é atrasar o inexorável avanço deste país para a 
ência, dos brasileiros do Sul que querem competir 
í os americanos do Norte e dos brasileiros do Norte 

que querem equiparar-se economicamente aos bra
sileiros do Sul. 

Cedo ou tarde, com Sarney ou sem Sarney, com 
PMDB ou sem PMDB, os brasileiros do Norte, que tam
bém têm bom senso, escolherão o que funciona de prefe
rência ao que comprovadamente não funciona, toman
do o exemplo mais próximo que é o dos brasileiros do 
Sul. E esses também encontrarão os meios de se livrar 
do que ainda lhes impõe este Brasil do passado, que 
desgraçadamente está no poder, para se beneficiar to 
talmente da escolha que já fizeram por aquilo que fun 
ciona. A excepcional gravidade da crise em que estamos 
mergulhando está facilitando a mobilização para tanto 

É apenas questão de tempo... 
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