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Sobre^solidão do Planalto 
Noênio Spínola 

C onta uma dessas pessoas convidadas pelo presidente José « 
Sarney para o café da manhã em Brasília, mais por querer A y)1 

ouvir quem lhe fosse sincero que por desejar falar, como a imagenj2*\-»ruas bem traçadas de Brasília,,com seus gramados extensos, com 

caloteou a poupança livre para financiar ó déficit público, E assim 
por diante. ' . . ' ' . ' • . ' ' ! • ..... 

Muitos analistas da presidência têm descido a detalhes críticos 
que alvejam e refletem, talvez, a solidão ijp Planalto onde trafegam, 

deixada pelo chefe do governo, sentado naquela mesa longa, con t l i \ sua árquitetura què privilegia a superquadra, bem ao estilo da 
quarenta cadeiras vazias, exceto a do seu interlocutor na frente.^AMoscou stalinista. Por sorte dos russos esse modelo.começa a ser 
pareceu de extrema solidão. . -, .Ç^f\°ntestado,voltando-se talvez para a''casa",a"dacha", o valor da 

F Não que a solidão no poder seja algo extraordinário. Solitários CHpr 0P r i e d a d e individual e da iniciativa do cidadão. Será Brasília uma 
são os presidentes americanos, apesar de a Casa Branca parecer ^ n t e inesgotável de desejodesuper-hòmem, de rei júpteriano, de 
tudo, menos uma ilha na movimentada Avenida Pensilvânia. 
Solitário é um Gorbachev, por desafiar a burocracia da qual até os 
melhores intelectuais foram sócios no passado, quando o stalinismo» 
ainda era moda. Solitária é uma Thatcher, um Mitterrand. Solitário 
é.sempre o poder. 

O que difere, talvez, a solidão de um presidente brasileiro dos 
chefes .de governo e de Estado de países mais desenvolvidos, 
culturalmente mais maduros e industrialmente.mais sólidos,**) què 
se espera do poder central. "Eu sou apenas um...", disse José 
Sarney ao seu interlocutor. 

Presidentes, em países como o Brasil, deixam um vasto campo 
aberto para a fábula das rãs que queriam um rei. Júpiter, do alto da 
sua sabedoria, mandou um tronco, que por ficar flutuando sobre a 
água foi esnobado pelas rãs. Mandou-lhes Júpiter, então, uma 
cegonha de bico comprido, ativa e faminta, que devorou todas elas 
com enorme apetite. 

É.verdade que a presidência pôde ser medida não apenas pelo 
que faz, mas ainda pelo que deixa de fazer, ou por decisões erradas, 
Um observador atento poderia perceber que nem o longo cultivo da 
impassividade dos músculos do rosto impede o presidente de 
contraí-los, ainda quando por uma fração de segundo, quando se 
fala no cruzado, no congelamento de preços, ou em tantas medidas 
que os ministros do PMDB radical lhe atiraram sobre à mesa como 
tábuas de salvação nacional. 

Poderia o presidente dizer "não"? Certamente poderia. Mas, 
se dissesse "não", a que teria de dizer "sim"? A implosão do PMDB 
mostra tardiamente às brasileiras e aos brasileiros algo mais sério, 
mais profundo e mais importante que os erros e acertos do sèu 
presidente. Mostra a incapacidade da máquina partidária pára 
propor e executar um programa coerente no tempo. 
! Um pé de café leva quatro anos entre o plantio e a colheita. 

Um boi tem um ciclo de vida muito maior que o dos planos 
económicos gestados e divulgados nos três últimos anos. Uma 
plataforma de petróleo, entre a descoberta de um campo è a 
produção, leva de quatro â cinco anos. A abertura do capital dé uma 
empresa de grande porte requer uma gestação de mais de ano, até o 
lançamento de um underwriting. Quanto tempo durou a coesão do 
maior partido brasileiro em torno de suas ideias e princípios? Cómô 
jornalista, posso testemunhar ter ouvido de um ministro de Estado 
que não ia "engessar" a economia brasileira, para na semana 
seguinte tabelar hortifrutigranjeiros. O Sr. Bresser Pereira disse que 
o setor privado teria a liderança nos investimentos e no dia Seguinte 

Cstiperpresiderite? 
C=^í"Esse desejo de mando é incompatível com um país que 

botòulha de vida nos seus centros produtivos, e — todos os erros à 
iè — a reflexão do presidente sobre ser "apenas um" mostra seu 
"•surpreendentemente bom. Esse homem está «speràndo solu

ç a n t e baixo para cima. Somente isso irá colocar as coisas nos 
áSs&p lugares em nossa tumultuada e adolescente democracia^ 
QuTSmestáperdendo o bonde; i a sociedade quVflãòs^arrflí; riãò se " 
organiza e não luta pòr espaços.Jpòis^certa^ de 
Londrina, o pecuarista queMhveâe^i^íS&^ruálpiapateiro de 
Franca ou o "colarinho branco" bem-sucèdidó dá Avenida Paulista 
ou da Praça XV no Rio não precisam de um rei júpteriano. Isso é 
visão de Brasília. Não é visão de Brasil. 

Nações que não cultivam lideranças.jovens,e o borbulhar da 
criatividade em seus locais remotos são candidatas à tirania. É bem 
possível que todos os'pecados; do presidente sejam absolvidos, se 
reorientar seus esforços na busca da criatividade e do desejo de 
construir e investir fora de modelos centralizados. 

Este., definitivamente; é um país que merece'crescer de fora 
para dentro. Se o presidente preservar a majestade'do seu cargo,e 
souber, no fim do seu mandato, estimular ô levante organizado dos 
sonhos e ambições que se encontram desde uma pequena fábrica no 
ABC àté uma fazenda remota no interior, terá cumprido seu papel. 
O Brasil, até pela extensão dos seus problemas, parece maduro para 
uma nova Semana de Arte Moderna. As eleições municipais estão 
na porta, e eleições são uma extraordinária ferramenta para 
devolver fertilidade à vida partidária. Quem tiver um mínimo de 
racionalidade neste país não desestabilizará as instituições que 
podem comprometer o borbulhar legítimo das bases. 

Para variar, e para não encher este espaço'com cândidas 
asinhas brancas, convém lembrar- o que a realidade do dia-a-dia 
reserva aos brasileiros, muito,além da solidão dó Planalto..Em 
reunião de um grupo.de empresários, realiiada.recentemente em 
São Paulo, o eixo do debate armado girou sobre'sé se devia apoiar, 
ou não, o governador Orestes Quérçiá, para que este continue 
sustando o pagamento de dívidas vencidas.coma União. Eis aí um 
exemplo dè tentação agostinianá para ó exercício da arte cada vez 
mais popular do calote, não necessariamente gerada em Brasília. 
Caloteiros podem ser encontrados também no coração produtivo do 
país, nas Gerais òu em pequenas prefeituras perdidas sertão 
adentro. Quem fôi mesmo que disse que cada povo tem o governo 
que merece? 
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