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ia de saber que 
sabia disso também 

E um fenômeno conhecido e estudado em todo o 
mundo a capacidade que o poder tem de destruir con
vicções, corromper inteligências, "amaciar" os mais só
lidos caracteres e "flexibilizar" as mais intransigentes 
forças de vontade nos homens que chegam a exercê-lo 
ou a desfrutar dele. Desde a mais remota antigüidade, 
filósofos, estudiosos e simples curiosos têm estado fasci
nados por este enigma. 

Mais recentemente, todos os depoimentos pessoais 
de homens que exerceram o poder nos mais distantes e 
diferentes países do globo comprovam que, sem exce
ções, eles foram vítimas desta força misteriosa, deixan
do-se, freqüentemente, levar pela "marcha da insensa
tez". Muitos, até, depois de abandonarem o poder, dedi
caram suas forças a tentar convencer os que os substi
tuíram nas posições de mando a desfazer alguns dos 
erros que eles próprios tinham cometido quando esta
vam lá. 

O Brasil não é exceção. Temos tido aqui alguns 
eloqüentes exemplos desse fenômeno, entre os quais se 
destaca o do ex-ministro Delfim Netto, que não tem 
feito outra coisa em sua atuação como deputado oposi
cionista senão criticar na Nova República o que ela tem 
de idêntico à República que ele serviu, e, nos homens da 
Nova República, o que eles têm feito de exatamente 
igual ao que ele próprio fez em seu tempo. 

Até ontem, no entanto, acreditávamos que os ho
mens que se deixaram levar por esta força corruptora do 
poder, aparentemente irresistível, o haviam feito in
conscientemente, acreditando sinceramente que esta
vam agindo certo .quando estavam agindo errado. E isso 
porque, até ontem-, todos esses homens só se tinham 
entregado à autocrítica depois de abandonarem o poder. 

A entrevista coletiva concedida ontem pelo presi
dente José Sarney prova que estávamos errados. Para 
nossa absoluta surpresa, ficamos sabendo que sua exce
lência está perfeitamente a par das decisivas mudanças 
que vêm ocorrendo no cenário econômico mundial nos 
últimos anos, e perfeitamente consciente de que as polí
ticas que ele e o seu partido de sustentação vêm imple
mentando estão arrastando perigosamente o Brasil pa
ra a direção oposta àquela em que esta nova ordem 
econômica mundial determina que se dirijam os países 
que não desejarem perder o trem do desenvolvimento e 
os políticos que não quiserem perder o trem da História. 

A revelação deixa-nos entre aliviados e perplexos. 
Aliviados por sabermos que o nosso presidente sabe 

que o mundo que emerge dessas mudanças é "um mun
do cada vez mais interdependente" do ponto de vista 
econômico, e que o Brasil precisa "se inserir nele", "par
ticipar na economia mundial", "importar mais para po-
.der produzir mais internamente, para poder modernizar 
o seu parque industrial. Importar tecnologia"(!). Alivia
dos porque o presidente sabe que as políticas de reserva 
de mercado "são prejudiciais ao País porque evitam que 

í j&País se desenvolva, que se modernize". Aliviados por-
fSftiè o presidente sabe que a nossa poupança é insufi
ciente e que precisamos também da poupança externa, 

jlnão só sob a forma de empréstimos bancários, mas 
i principalmente sob a forma de investimentos, e sabe 
que o Brasil precisa de "uma nova política industrial" 
que "estabeleça a liberdade para a instalação de fábri
cas de qualquer natureza no País, sem licença, desde 
que essas fábricas não venham a exigir subsídios e 
inçeativqs", como fizeram a Coréia do Sul e Formosa, 
dois pequenos países que hoje "exportam o mesmo que 
o Brasil". 

Mas perplexos porque o presidente que sabe de tudo 
isso é o chefe do governo que, em toda a História do 
Brasil, mais o forçou ao isolamento econômico; mais 
esforços fez para não "participar da economia mun
dial". Perplexos porque seu governo se aferra como 
nenhum outro à reserva de mercado da informática que 
nos atrasa e nos priva das modernas tecnologias e por
que o seu partido de sustentação, que persegue e afu
genta os investidores estrangeiros, prepara mais reser
vas de mercado na Constituinte. Porque foi o seu minis
tro Dílson Funaro quem foi à moratória para exigir que 
os empréstimos bancários continuassem sendo a nossa 
única fonte de captação de poupança externa. Porque é 
o seu partido que continua preso, para desespero e 
exasperação dos brasileiros conscientes, aos "debates 
que só eram pertinentes na década de 50". E mais per
plexos ainda porque é a figuras como o sr. Renato 
Archer, o seu ministro da Ciência e Tecnologia, Severo 
Oomes, Cristina Tavares, Conceição Tavares e outros 
luminares da "modernidade" e do "progressismo" no 
Brasil que ele dirige estas palavras e a quem ele enco
menda a.tarefa de "produzir uma nova política indus
trial e tecnológica" para o País. 

Sentimo-nos aliviados, enfim, quando o presidente 
proclama a necessidade de desregulamentar e desestati-
zar a economia. Mas ficamos perplexos quando nos 
lembramos de que estamos ouvindo isso no momento 
em que começamos apenas a conhecer a enxurrada de 
novos regulamentos do seu novo ministro da Fazenda. 

Tudo isso nos leva a algumas conclusões importan
tes. O presidente Sarney dedicou uma parte de sua 
entrevista a lamentar que nossos políticos continuem 
presos a questões menores. Ele se referia à questão do 
seu mandato que, na verdade, só tem preocupado a ele e 
ao pequeno círculo dos políticos que ambicionam o seu 
cargo e a mais ninguém, no País real. Quando disse 
todas as palavras surpreendentemente lúcidas que dis
se nesta entrevista, o presidente Sarney esbarrou, sem 
querer, na única solução para este problema que o tem 
atormentado tanto. - -

Vítima da ilusão criada pelo grupo nacional-
estatizante, que toma conta da cúpula do PMDB—nada 
maís que um "tigre de papel", como têm confirmado 
todas as votações na Assembléia Nacional Constituinte 

o presidente Sarney desperdiçou os dois primeiros 
anos do seu mandato procurando no lugar errado a sua 
"legitimidade": procurando consegui-la dos únicos bra
sileiros a quem não interessava que ele a conseguisse. E, 
nesta compulsão, esqueceu-se de agir, de implementar 
as políticas que, agora sabemos, ele considera boas. Em 
vez disso, passou estes dois anos cedendo a este bando 
barulhento; aceitando as suas imposições; os ministros, 
como o sr. Renato Archer da reserva de mercado, do 
nacionalismo burro e retrógrado que nos tem custado 
um tremendo atraso tecnológico; as políticas, como a 
que o sr. Archer defende com unhas e dentes, como a da 
moratória dogmática do PMDB, como a da reforma 
agrária incompatível com um mundo "que não corres
ponde somente aos países de extensão territorial", pro
dutores de produtos primários, mas sim aos produtores 
de inteligências e de tecnologias. Foi isso que inviabili
zou o seu mandato. 

Se tivesse ido procurar a sua legitimidade onde foi 
buscá-la, por exemplo, a sra. MargaretThatcher, da 
Inglaterra, que não ficou só nas palavras, mas, ao con
trário, enfrentou os "tigres de papel" de lá; enfrentou a 
ditadura dos sindicatos, enfrentou as greves (e de que 
greves tem medo o presidente Sarney, que ele não tenha 
enfrentado ainda?), que enfrentou os "patrulheiros" de 

todos os tipos e implementou as políticas em que 
acreditava — as mesmas em que diz acreditar o presi
dente Sarney — desregulamentando, desestatizando, 
abrindo o seu país à modernidade e à economia mundial 
interdependente, abrindo seu país ao intercâmbio tec
nológico. Fazendo-o enriquecer, enfim, não com ação 
assistencial do Estado — que é empobrecedora, além de 
demagógica — mas efetivamente levando cada inglês a 
deixar de esperar para ver "o que o Estado poderia fazer 
por ele" e a pensar "o que ele mesmo poderia fazer por 
si e por seu país". Foi porque conseguiu — com atos, 
mais do que com palavras — implantar esta "reforma de 
mentalidade" fundamental em seu país e apresentar os 
resultados dessa reforma, que os seus adversários foram 
superados pelos fatos e o seu "mandato" passou de 
quatro para oito anos e de oito para inéditos 12. 

Vamos esperar que o muito pouco que lhe resta para 
perder leve o presidente Sarney a reunir forças parai 
levar adiante, doravante, aquilo em que ele acredita, em' 
vez de continuar nas mãos de quem acredita no contrá
rio. Isso pode levá-lo a ganhar de volta tudo o que já , 

ieu e muito mais... ~-— • Efiide 


