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No discurso de SaFHey 
as causas da nossa cri 

Ainda na segunda-fe^^òstrávamos^em edi
torial que, no nosso Brasil, já não se pode distinguir 
nitidamente a dívida externa da dívida interna, na 
medida em que, sendo a dívida externa, em seus 85%, \ 
da responsabilidade de empresas estatais e de gover- í 
nos estaduais e municipais absolutamente inadim-í 
plentes, é o Tesouro Nacional que responde por ela, j 
o que significa que é ela, hoje, a maior alimentadora { 
<la dívida interna, que já seria enorme sem ela, dado o J 
tamanho do déficit público "estrutural". Isso, evi-j 
Hientemente, quando ela está sendo paga. j 

Lembramos isso para mostrar que, seguindo a \ 
lamentável tradição da imensa maioria da nossa cias- ( 
se política, o presidente Sarney em seu discurso à As- ] 
sembléia da ONU — que é uma peça importante pa- i 
ra qualquer análise séria das causas da nossa crise, na \ 
medida em que constitui uma prova documental do 
baixíssimo nível cultural dessa mesma classe política' 
— procurou apenas, mais uma vez, atribuir ao inimi
go externo culpas que são exclusivas do inimigo inter- s 
no, do qual a sua estatura de estadista é o símbolo 
mais perfeito. 

li % u tm 
Efetivamente, o que Sarney levou quase metade , 

dos 40 minutos que gastou com sua falação para j 
apontar como responsável exclusiva pela crise pro
funda que atravessamos neste momento, é aquilo 
mesmo que o candidato Brizola repete sucintamente j 
todos os dias em sua arenga eleitoral: as perdas inter*: 
nacionais. Em matéria de nível cultural e de com- • 
preensão desse fascinante mundo da modernidade do 
qual a miséria absoluta foi absolutamente banida, o 
caudilho rio-grandense e o âutoproclamado intelec
tual de Pinheiro se eqüivalem. 

A diferença é que um fala suas bobagens e exibe 
sua indigência cultural para o público interno, ape
nas, enquanto o outro não tem pejo de exibir a sua 
para o mundo inteiro. 

O prestígio do Brasil sofreria menos se o presi
dente da República se tivesse lembrado, antes de su
bir à tribuna da ONU, de que o seu ministro da Fa
zenda passou estes últimos dias expondo para nossos 
credores, com toda a honestidade, em todos os seus 
detalhes, que as verdadeiras causas do seu retumban
te fracasso na tentativa de conter uma inflação que já 
é uma hiperinflação (apesar de ele ter conseguido 
convencer muita gente àéjui de que quem não acredir 
ta que uma inflação que era de 24% ao mês em junho 
e vai ̂ ser de 40% em outubro está sob controle é ca-
íastrofista) são meramente políticas, ou seja, decor
rem do nosso lastimável subdesenvolvimento político 
tão eloqüentemente ilustrado pelo estilo e pelo con
teúdo do discurso do presidente. 

É evidente que se amanhã o problema da dívida 
externa for resolvido satisfatoriamente sentiremos 
um desafogo imediato. 

Mas apenas imediato. Enquanto nossos políti
cos, a começar por Sarney, agirem como Maílson da 
Nóbrega contou aos nossos credores que agem, ain
da que sem qualquer perda internacional dessas que 
recheiam o discurso brizoliano, bastarão as terríveis 
perdas nacionais diariamente proporcionadas por 
constituintes, congressistas e parlamentares, em ge
ral, no seu sinistro e indecoroso concubinato com os 
habitantes do universo estatal — afinal eles também 
ganham do governo — para garantir que nossa crise 
não só não será resolvida, como continuará se agra
vando cada vez mais. 

Enquanto o Brasil permanecer no estágio de 
desenvolvimento político em que se encontra, que 
permite que chegue a/Presidência da República um 
político e intelectual/' (consta do discurso) que sobe 

à tribuna da ONU para dizer que "jamais considerou 
a poesia uma convidada intrusa neste plenário..." (sic) 
ou para falar da "morte da vida no planeta" (sic), ou 
ainda para dizer que "em alguns lugares, em caráter 
grande ou pequeno, são relegados os direitos huma
nos", estaremos condenados a ouvir todos os anos, 
no mês de setembro, sucessivos sucessores de Sarney 
acusando os ricos pela nossa incapacidade de enri
quecer — cada vez mais solitária, aliás, até mesmo 
nesta América Latina, onde são cada vez mais nume
rosos os governos que se deram conta de que "não se 
trata de uma questão ideológica, mas de sobrevivên
cia" (apud. Márcio Fortes), 

Dizíamos, em recente editorial, que se Sarney 
fosse absolutamente honesto, neste seu discurso na 
ONU — que, tínhamos certeza, repetiria o tema do 
ano passado — não mais falaria na América Latina 
como uma exceção num mundo em pleno desenvol
vimento econômico, mas teria de se referir apenas ao 
Brasil e ao Peru (os países do Caribe são casos á 
parte), como exceções, uma vez que em um ano ape
nas perdemos o México, a Venezuela, a Bolívia, o 
Equador e a Argentina, agora, como companheiros 
de infortúnio. Todos esses países já estão com seus 
problemas econômico-financeiros perfeitamente 
equacionados. (O Chile, o Uruguai e o Paraguai são 
países em pleno crescimento.) 

Para alguma coisa, no entanto, o choro dos en
dividados serviu: pela primeira vez, desde que surgiu 
o problema agudo da dívida no começo dos anos 80, 
um presidente dos Estados Unidos reconhece pública 
e oficialmente a necessidade, urgente de se aliviar seu 
peso para que os endividados voltem a crescer econo
micamente. É, agora sim, um passo gigantesco na 
direção da solução política que vinha amadurecendo 
havia tanto tempo. 

Mas sobre ô que irão falar os políticos brasilei
ros quando não houver mais perdas internacionais 
para justificar nosso subdesenvolvimento? 


