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Os brazilianists 
N ova Iorque — O 

pres iden te José Sa rney 
inaugurou um estilo ino
vador nes ta viagem aos 

Estados Unidos. Na noite da úl
tima terça-feira, para surpresa 
geral, ele compareceu a uma festa 
de confraternização dos j ornalistas 
brasileiros. Interrompeu o trânsito 
na Rua 46 e calmamente foi con
versar com os repórteres. Tudo 
muito descontraído, tão descon
traído que ao encontrar-se com o 
jornalista do jornal O Estado do 
Maranhão não resistiu a uma 
ironia: «Pipoca, você por aqui», 
bradou o chefe do governo. Deu um 
abraço no Pipoca e o restaurante 
veio abaixo em palmas e gritos. 
Pipoca foi o herói da noite. 

Esse é um lado humano, curioso 
e peculiar do presidente brasileiro. 
O outro aspecto, é o aspecto do in
telectual. Esse também merece 
atenção, porque pela primeira vez 
na história brasileira um presiden
te da República se reúne com es
tudiosos do Brasil para trocar im
pressões e recolher idé ias . O 
presidente deixou uma profunda 
impressão junto a essa influente 
comunidade, que multiplica suas 
observações por centenas de es
tudantes em diversos pontos dos 
Estados Unidos. Alguns destes es
tudiosos de Brasil trabalham junto 
a empresas financeiras calculando 
o risco político de cada país. 0 risco 
Brasil ficou sensivelmente menor 
depois do almoço da última terça-
feira . 

Essa maneira de ser descon
traída do presidente da República 
começa a lhe valer bons dividen
dos . Desde o abraço no Pipoca até a 
conversa simples e informal com os 
brazilianists trouxeram resultados 
extremamente valiosos. Ralph 
Delia Cava , por exemplo, um 
professor da Columbia University 
em Nova Iorque, profundo co
nhecedor do papel polí t ico da 
Igreja no Brasil, fazia manifes
tações diante da Varig, tempos 
a t r á s , aqui em Nova Io rque . 
Manifestações contra a tortura, 
contra a censura, contra a repres
são. Delia Cava mostrou, ao final 
do almoço, alguma emoção ao per
ceber que o presidente não lhe 
pedira nada, nem apoio nem so
lidariedade. Fez um único comen
tário: «Que bom que o Brasil as
sinou o documento contra tortura. 
Agora podemos dizer, Brasil nunca 
mais». 

A manifestação de Ralph Delia 
Cava não é isolada. Frank McCan-
n, professor de New Hampshire, 
declarou sua enorme satisfação em 
ter sido convidado . «Foi um 
momento his tór ico», af i rmou. 
McCann que estuda os militares 
brasileiros e tem um dos melhores 
arquivos conhecidos sobre a his
tória militar brasileira, entende 

que a transição política está sendo 
bem conduzida no Brasil. Ele vai 
mais longe: critica profundamente 
a política exterior norte-americana 
(na América Central, os Estados 
Unidos es tá p ra t i cando uma 
política do século 19) e entende que 
a hegemonia norte-americana está 
perto de seu final. Segundo sua 
análise, o Brasil tem todas as con
dições para se transformar num 
País de importância muito maior. 

Riordan Roett, da School of 
Advanced International Studies, 
em Washington, vê na posição 
brasileira em relação á dívida um 
avanço muito importante, porque 
«há agora , f inalmente , uma 
proposta seriamente colocada. A 
posição brasileira não é de aven
tura, mas realista. Existe, portan
to, um espaço para ser negociado». 
Thomas Skidmore concorda com 
Roett e entende que a transição 
política está bem colocada no 
Brasil. McCann acha que Sarney 
está sendo muito brasileiro, na 
questão da dívida. Ao invés de 
gritar como fizeram os argentinos e 
agora os peruanos, está falando 
macio com um discurso sério. «Eu 
conheço esse jeito brasileiro de 
fazer as coisas. Vocês vão devagar, 
falando, conversando, mas vão im
pondo suas condições. Acho que os 
americanos vão se surpreender 
com a nova posição brasileira». 

Essas declarações, sentimentos 
e opiniões , d e m o n s t r a m que o 
presidente da República conseguiu 

sensibi l izar uma impor t an t e 
comunidade norte-americana, jus
tamente os intelectuais que obser
vam, estudam e analisam o Brasil. 
São professores e consultores em 
condições de influir de maneira 
substancial no processo de decisão 
dos E s t a d o s Unidos . E foi a 
maneira simples, entre risos e 
tapinhas nas costas do presidente 
da República, que lhe abriu essa 
oportunidade rara. Desde o abraço 
inesperado no Pipoca, até a con
versa descontraída com os bra
zilianists. o presidente José Sar
ney está mostrando um perfil de 
político experimentado que sabe 
usar a simplicidade em proveito de 
suas idéias. Talvez por isso,a frase 
de Ralph Delia Cava tenha um 
sentido muito além da simples 
retórica: «Brasil,nunca mais». 

Setúbal 

O ministro das Relações Ex
teriores, Olavo Setúbal, vai dar 
início na prática às negociações do 
governo brasileiro com a comu
nidade financeira norte-americana. 

Ele se desl igou da comitiva 
presidencial para permanecer em 
Nova Iorque até o final de semana 
conversando com os banqueiros e 
mostrando a nova posição enun
ciada pelo presidente da Repú
blica. Agora a conversa será de 
banqueiro para banqueiro. 


