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À razáò dos contrários 
N ão é boa análise a que o presi

dente José Sarney faz da situa-
. í ; _ -̂ ção nacional ao se queixar de 
o,ique "são todos contra, por ser contra". 
Bi:0 erro básico em que incorre o Presi-
%,dente, ao simplificar e generalizar, é o 
-nde apossar-se>de toda a razão, como se 
feia não assistisse também aos que lhe 
%são contrários. E um erro não muito fre-
m quente nos democratas mas, curiosa-
è,mente, ele frequenta com grande assi-
ijiduidade a trajetória política dos que 
íf confundem o destino pessoal com o des
atino do regime e dò País. 

0^ O Presidente cedeu à tentação de 
BÍ confundir a oposição ao seu governo 
'° com a ruptura do consenso nacional em 

torno do regime político instaurado no 
L^País. Na verdade não é o que se passa. 
9f

J,0 consenso em favor do regime não se 
aí rompeu por se ter rompido a confiança 
^extraordinariamente consensual que 
^cercou os dias inaugurais do atual go-
m verno. Esta, sim^ diluiu-se na crise eco

nómica que, equivocamente, o governo 
do presidente José Sarney tentou man-

iter em compartimento estanque relati
vamente ao processo político. Só muito 
recentemente, ao advertir para os ris-

à cos inerentes ao retorno da hiperinfla-
hção, S. Exa. enxergou a conexão íntima 
.tque indissoluvelmente associa um fenô-
-úmeno ao outro. Antes, por todo o tempo, 
0ío Presidente adiou soluções que a ques

tão económica reclamava, recusando-se 
ir ao fundo da crise, não sem reafirmar, 
a toda hora, que sua obra maior seria a 
redemocratização. Não percebeu ele, 

'*talvez, as dificuldades inerentes à cons-

truçao de uma democracia sobre as ruí
nas da economia. 

O alto nível de insatisfação da opi
nião pública com o governo, tão alto 
quanto o que assinalou os últimos dias 
da gestão Figueiredo, é fruto da infla
ção, da generalizada repulsa social à 
forma como os altos funcionários usu
fruem o Estado e da incapacidade do go
verno de instrumentalizar o poder judi
ciário, como é do seu dever, para garan
tir a punibilidade do crime. Os efeitos 
desagregadores da inflação, por eviden
tes, não reclamam explicações. Nada 
desagrega mais do que ela, e nada in
dispõe mais os cidadãos com o governo 
do que a constatação de sua inapetência 
para o enfrentamento consistente desse 
câncer nacional. Ainda esta semana, la
mentando, o ministro Maílson da Nó
brega foi obrigado a reconhecer que o 
Plano Verão não conseguiu ser mais do 
que um programa de congelamento e ju
ros altos. Ora, se fosse assim tão sim
ples acabar com a inflação por que não 
se acabou com ela milito antes? 

Compreendemos o estado d'alma do 
Presidente — um homem bem intencio
nado — ao sofrer com as críticas que 
unanimemente o País lhe faz. Mas ele é 
o Presidente. Conscientemente e volun
tariamente investiu-se na responsabili
dade de conduzir o País. Tem, pois, o de
ver de fazê-lo na direção correta ainda 
que, para isso, tenha de enfrentar o sa
crifício pessoal e o dos amigos. E, como 
corresponde à personalidade dos esta
distas, deve aprender com a crítica, não 
amargurar-se e sofrer com ela. / 


