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^^\ Monstros 
Presidente José Sarney colheu as rosas da populari
dade em sua primeira incursão como Chefe de 

Estado para além das nossas fronteiras. Sua retórica 
mostrou novas inflexões em discursos pronunciados no 
Parlamento do Uruguai e na sede da Associação Latino-
Americâna de Integração (Aladi). Emoções de momento 
são compreensíveis; como também é compreensível que 
o, primeiro Presidente civil da nossa história recente 
encontre uma ressonância especial num Parlamento 
uruguaio que renasce depois de um período autoritário 
niuito mais violento do que a nossa Revolução de 1964. 

* Sempre é preciso cuidado, entretanto, para saber 
cjue a retórica é a retórica. Referiu-se o Presidente aos 
''dragões de fogo" que ameaçam a estrada do nosso 
futuro: "os monstros da inflação, da recessão e do 
retrocesso". Afirmou logo a seguir que o Brasil não pode 
"pagar a dívida externa nem com a recessão, nem com o 
desemprego, nem com a fome^ nem com a democracia". 

s? Por seu desenvolvimento, e pela própria variedade 
da sua vida política, o Brasil ocupa uma posição natural 
de liderança no sul da América. Essa liderança traz 
responsabilidades correlatas; como a de exprimir, even
tualmente, as preocupações de toda uma região, de todo 
tijm contexto econômico e político. Desse compromisso 
natural desincumbiu-se o Presidente quando disse que o 
Brasil e seus vizinhos, "obrigados a honrar pesados 
compromissos financeiros, vêem dificultado nos merca
dos dos países credores o acesso de seus produtos de 
exportação". 

O 
e Dragões 

Se essas queixas são legítimas, elas não anulam a 
responsabilidade de cada país no ordenamento da sua 
realidade interna. A inflação pode ser, em parte, conse
qüência dos compromissos externos de um país em época 
de dificuldades; mas isso nada tem a ver com o impacto 
sobre a sociedade — e sobre a inflação — de um 
organismo estatal desequilibrado e eventualmente des
controlado. 

Reconhecer a existência desse descontrole não seria 
sequer humilhante para o primeiro Governo da Nova 
República — pois ele está estampado em números que 
emergem diariamente, dando conta do que foram os 
momentos finais da Velha República. O balanço já 
realizado de 10 ministérios, atendendo à solicitação da 
própria Presidência, desenha um quadro assustador de 
desgoverno e de irresponsabilidade. Não há, certamente, 
sabedoria em derramar lágrimas pelo que pertence, 
afinal, ao passado; mas esse passado ainda pesa sobre o 
presente, e continuará pesando por algum tempo. 

Neste sentido, os monstros e dragões tanto estão lá 
fora como aqui dentro — e seria ingênuo achar que se 
pode combater os de fora sem mostrar coragem diante 
dos de dentro. Com ou sem FMI, o grau de ineficiência e 
desperdício do nosso aparelho estatal revelou-se intole
rável à primeira auditoria séria reaüzada. Anuncia-se 
que outras auditorias virão — o que é extremamente 
saudável. Mas seria preciso que isto tivesse conseqüên
cias concretas e urgentes, antes que o demônio inflacio-
nário tome conta da casa. 


