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„; Entre o discurso, que nâo 
*era dele, e a ação — para a 
.qual se libertou com inegável 
{Competência política —, o pre
sidente José Sarney reintrodu-
zhi no Governo a retórica po-
ipulista que Tancredo recusa
va. 
- "Nâo fomos o candidato das 
«promessas, não avançamos 
com a perspectiva de mila
gres, nâo seremos o presiden
te a promover ilusões", leu 
Sarney, em nome de Tancre
do, na primeira reunião do Mi
nistério, dia lr< de março de 
19£5. Já no último discurso, di
rigido diretamente à Nação, 
promoveu com promessas a 
'ilusão de um Novo Brasil para 
o ano 2000, com base no mila
gre do pacote antiinflacioná-
rio. "Deu certo", anunciou en
faticamente o Presidente. To-
iftara, mas o milagre anterior, 
aquele do Delfim Netto, deu no 
$ue deu. 
' João Goulart, o último popu
lista no poder, tentava reali
zar reformas de base, apoiado 
nas esquerdas, e foi derrubado 
pelas direitas. Sarney, ideolo
gicamente amparado nas di
reitas e fisiologicamente 
^apoiado pelas esquerddas co
munistas, minimiza o quanto 
pode o alcance da reforma de 
base essencial para uma ver
dadeira democracia social — 
a reforma agrária. Talvez até 

deseje realizá-la, mas se cur
va às injunções e ao poder 
político-eleitoral dos latifun
diários. Não cumpre o que leu 
no discurso de Tancredo: 
"Não terei qualquer hesitação 
em esclarecer à opinião púlbi-
ca sobre as dificuldades que 
teremos para resolver nossos 
problemas. O povo entenderá 
que há uma diferença conside
rável entre o que o presidente 
quer e o que ele pode fazer". 

É realmente difícil resolver 
alguns problemas que atin
gem o povo brasileiro. A inse
gurança, por exemplo. Tan
credo dizia: "E indispensável 
manter-se a ordem. Sem or
dem nâo há progresso, nãohá 
democracia, não há produção, 
não há bem-estar social, não 
há segurança para o cidadão, 
sua família, sua cidade, seu 
Estado". Sob o ponto de vista 
político-institucional, não tem 
havido arranhões na ordem, 
apesar da aventura guerri
lheira de meia-dúzia de petis-
tas e da desobediência civil 
dos que se sentiram ultrajados 
pela proibição ao Je Vous Sa-
lueMarie. Já a ordem pública, 
a segurança do dia-a-dia, con
tinua tão ameaçada quanto 
antes pelas hordas de miserá
veis criadas pelo capitalismo 
selvagem. Não se ouve mais 
sequer falar no mutirão con
tra a violência, pomposamen
te lançado em Palácio. Este 
não deu certo. 

Nâo foi por falta de ler o que 
o presidente Tancredo Neves 
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diria na primMrV reunfâdMi- -
nisterial: "O Governo não de
ve anunciar nada que não pos
sa ser executado, nem enga
nar o povo com promessas que 
nâo possam ser cumpridas". 
Temos, no entanto, um bada
lado plano de distribuição gra
tuita de leite que nâo funciona 
por falta de leite, e um anun
ciado plano de distribuição 
gratuita de remédios que vem 
sendo adiado sucessivamente 
por falta de capacidade para 
produzir os medicamentos. O 
Governo recusa a acusação de 
paternalismo em relação a es
ses projetos; diz que são "e-
mergenciais", enquanto a 
reestruturação do País não 
permite a divisão do bolo. Mas 
a fome e a doença continuam à 
espera. 

Assim como a ignorância 
permanece à espera. Do dis
curso: "Quero ainda ressaltar 
a necessidade de darmos alta 
prioridade aos estudos orien
tados para a reforma do siste
ma educativo do País, inclusi
ve de sua universidade. Aten
dendo aos reclamos que tantas 
vezes nos foram apresentados 
durante a campanha, uma co
missão de alto nível, cujos no
mes Indicaremos em conjunto 
com o Exmo. Sr. ministro da 
Educação, está sendo incum
bida de estudar a situação e 
formular propostas que pos
sam ser imediatamente consi
deradas". Da realidade: as 
verbas para a educação au-

iàêiiMàrã substancialmente, 
graças à Emenda Calmon, 
mas crianças e professores 
(em greve) não puderam go
zar ainda de nenhum benefício 
prático, nem pelo aumento do 
número de vagas disponíveis 
nem pela introdução (ou se
quer discussão) de uma peda
gogia mais de acordo com 
tempos modernos. Quanto à 
universidade, a tal comissão 
reuniu-se, fez suas sugestões 
— e o ministro Jorge Bornhau-
sen, para não meter a mão na 
cumbuca, declarou ainda esta 
semana que o problema será 
remetido à Constituinte. Ou 
seja, modificações só em 19$, 
se houverem. 

No discurso que Sarney leu e 
assumiu, Tancredo Neves con
vidava a "visualizar, num fu
turo não muito distante, uma 
Nação em que haja sido aboli
da a insegurnaça gerada pela 
miséria, pela ignorância e pe
lo desemprego; uma Nação 
em que todos os cidadãos pos
sam almejar a melhores con
dições de vida e alcançá-las 
através de seu próprio esfor
ço; uma Nação em que os me
nos afortunados e os menos 
aptos nâo sejam condenados a 
permanecer à margem do cor
po social". Tudo continua sen
do, apenas, uma visão. E é im
possível medir, no atual qua
dro de propaganda maciça do 
Governo e do presidente Sar
ney, a que distância está este 
futuro ansiado pela Nação. 


