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A o fazer a contabilidade da nova 
República, a História não poderá 

esquecer, por justiça, de registrar a 
(por enquanto) incalculável contribui
ção do presidente Sarney para livrar a 
democracia de ter vice-presidentes na 
lista dos cargos a preencher. Não dá 
mesmo certo. Muito antes de acabar 
com a substituição das importações, e 
com maior eficiência, ele providenciou 
a extinção das substituições dos presi
dentes pelos vices. 

Antes da grande operação para 
apertar os preços dos similares nacio
nais, os cidadãos preferiam (houve 
evidência disso) que se substituísse o 
presidente, por via eleitoral, ainda este 

j j h | ano. Dispensando qualquer coincidên-
521 cia, trocariam de bom grado a eleição 
2 g i dos prefeitos pela do presidente. Não 
flg*! foi possível. 
£ > Em cima do laço que apanhou os 
? > votos para aprovação dos cinco anos, o 
li * .presidente garantiu que dali por diante 
I seria outro. Iria mudar tudo. O primei-
í * ro passo foi mudar-se do Alvorada 
f para o Torto. Parou aí. Foi subjetiva a 
i alteração: o sujeito mudou apenas o 
Í seu jeito hesitante de ser. O objeto 
; ficou na mesma. Do anterior fim de 
• semana para o começo da semana que 
; passou, o presidente deu um salto no 
•e claro. 
> A seu modo, Sarney mudou de 
i uma semana para outra. De longe, 
' -. contemplado da tribuna da ONU, o 
i Brasil pareceu-lhe mais que perfeito. 
! Na volta, desancou os pessimistas, por 
j ' darem curso a notícias ruins que aca-
< bám vazando lá fora. Mas na segunda-
Í i feira já era outro. Fez uma concessão 
j ! ao partido dos pessimistas, o verdadei-
' ro PP que JK reduziu a simples amos-
J tragem nos anos 50, e que só voltou a 
| crescer nos últimos anos. 
j No último dia útil da semana, 
! r referiu-se Sarney, com desprezo, 
è , ".àquilo que os pessimistas chamam a 
Í .crise", mas logo no primeiro dia útil da 
é s outra semana proclamava aos estagiá-
s ' rios da ESG a exaustão do Brasil. 
• Ficaram profundamente constran
ja .. gidos os pessimistas. Se têm o hábito 
• . dã chamar a crise pelo nome é porque 
I lhes falta a intimidade que o presidente 
» s. te.m de a ela referir-se pelo apelido. O 
| . -novo nome da crise é exaustão. Na 
! última sexta-feira, ao pé do rádio, 
J J: Sarney desfez o mal-entendido. -A 
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exaustão referida revigorou-lhe o oti-
mismo. Pra frente, Brasil. 

Como se vê (ou se ouve), o presi
dente mudou, para ficar no mesmo 
lugar. É a própria ubiquidade. Mudou, 
sem sair do lugar, suas disposições 
transitórias: desistiu — grande coinci
dência — de prorrogar as eleições 
municipais. 

Tudo acaba de se passar, mais uma 
vez, como se a exaustão nacional nada 
tivesse a ver com ele. A cada ministro 
da Fazenda, nos quatro exemplos dis
poníveis, correspondeu um Sarney. Só 
o presidente é invariável. Sarney IV é 
o mesmo: exaure os que o servem, 
para não se dar por exaurido. Já há 
indícios de que o Sarney V não pode 
ser de todo descartável. 

Mudou, mas não tanto, como logo 
se viu. Quem falou em congelamento 
de preços na campanha eleitoral que 
vem por aí? Sarney mudou a respeito 
de eleições este ano, e nada impede 
que convoque a ajuda eleitoral da 
economia. Quem sabe dá para reunir o 
que sobrou do Centrão para fazer o 
Sarneysão ? A exaustão não é incom
patível com um grande partido no 
formato do governo. O congelamento 
de preços e o reaquecimento da econo
mia formam uma dupla eleitoralmente 
perfeita. Quando o aquecimento der
reter os preços e incinerar os salários, 
os eleitos já estarão tomando posse. 

Um temperamento orçamentaria-
mente extrovertido tem jeito para ope
rar no pessimismo, que é o vermelho 
da política. Ninguém, até hoje, falou 
tão mal da situação brasileira quanto 
Sarney. Nem ,o Eçonomist Mas era 
apenas para impressionar. .Continua 
otimista. 

A diferença que conta entre um 
pessimista coerente e um otimista in
fundado (passando sob os que ficam 
em cima do muro) é irredutível: o 
último dá de barato que, meimo sendo 
pior em geral, pode ser bom em parti
cular. O métpdo tem dado, no entanto, 
os piores,, resultados para ambas as 
facções. É por isso que todo governo 
— e este mais que qualquer-outro — 
desconfia dos pessimistas. O presiden
te os considera quinta-colunas. < 

Sarney é otimista, embora sé acre
dite juscelinista. Nãó percebe a dife
rença. JK trabalhou muito melhor. Fez 
como Platão, com a diferença de.que, 
em vez de botar os poetas no olho da 
rua, barrou os pessimistas aliciando os 
otimistas que andavam por aí.disper

sos, inclusive disfarçados na UDN, 
sem se lembrar de que são indispensá
veis ao equilíbrio social. Quase os 
extinguiu, e ó resultado foi a sucessão 
de crises e a própria crise na sucessão. 
À despeito da sua convicção otimista, 
incúmbiu-se Sarney de afastar o risco 
da tragédia ecológica. A espécie pessi
mista está se refazendo rapidamente. 
• ',,' Já esteve muito pior a situação 
para otimistas e pessimistas. Começa
vam a se confundir socialmente, baten
do cabeça com cabeça. Chegou a ser 

' mínima a diferença na maneira de ser 
de "uns e de outros. Um era o outro 
amanhã. Só o pessimismo tinha razão 
no fim do mês, antes da URP. Nem a 
longo prazo — e o de Sarney é longo 
— os otimistas acertavam um mísero 
prognóstico. 

Para um pessimista de truz (em 
tese), quanto pior, aparentemente me
lhor. Desde que pudesse ser melhor, 
porém, deixava automaticamente de 
interessá-lo. Era de impasse a situação, 
com a contradição fora do alcance da 
lógica. Ninguém se lembrou de convo
car a dialética para botar ordem na 
exaustão: Nem agora o país se apresen
ta favorável aos otimistas, pois quanto 
melhor é apregoada a situação oficial, 
pior na prática. Os pessimistas descon
fiaram de que estavam se transforman
do em otimistas do abismo. Isto, ja
mais. Caíram em si. • 

A retórica, que é a aspirina dos 
males públicos passageiros, já não faz 
efeito; O déficit público é uma enxa
queca, e as dívidas — externa e interna 
— urna ressaca. Trataram os pessimis
tas de desembarcar da ilusão de que, 
quanto pior, melhor. Isso só dá certo 
do ponto de vista do governo. Na 
oposição não funciona. Além do mais, 

, seria uma contradição que, quanto 
pior, viesse apiorar ainda mais. Não 
interessa. Bom pára pessimista deve 
ser apenas o que for ruim para o 
otimista de plantão. 

O grande temor cívico dos pessi
mistas: era que-o presidente Sarney, 
num arroubo radiofónico, se anuncias
se no estilo do cantor de boleros 
Bienvenidq Granda na década de 50: 
"El bigote-cantante de Cuba". Feliz
mente Sarney voltou ao seu papel 
histórico na gerência daquilo que os 
negativistas, segundo ele, chamam a 
crise. Antes que a própria passe a agir 
como síndica da massa falida. Com o 
mandato espichado, um dos dois — ele 
ou ela — terá que administrar a 
exaustão. 


