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O Brasil é, de acordo com todas as evidên
cias, um país. Tem sido considerado até 

agora uma nação habitada por 140 milhões de 
pessoas. Segundo as estatísticas oficiais, esta na
ção é a sétima "potência industrial" do chamado 
mundo capitalista (se bem que aqui temos o que 
parece ser um socialismo empresarial — do Esta
do para o grande empresário, tudo; do grande 
empresário para o Estado e a sociedade, nada). 
Este país figura entre os maiores exportadores de 
alguns produtos agrícolas como soja, suco de 
laranja, café e cacau, além de ser plataforma de 
exportação de produtos industriais aqui elabora
dos pelas empresas transnacionais. Cerca de 15% 
de sua população apresenta níveis de vida iguais 
ou melhores que muitos países do hemisfério 
Norte. Isto, segundo gostam de cantar alguns 
economistas (sem problema), colocaria um Cana
dá dentro de uma índia. 

Mas as estatísticas oficiais também dizem 
que temos praticamente metade de nossa popula
ção de 140 milhões vivendo entre a pobreza e a 
miséria indigente. 

Este mesmo país está entre os seis maiores 
exportadores mundiais de armas convencionais. 
Segundo o sistema financeiro transnacionaí, tem 
uma dívida externa de US$ 115 bilhões —, apesar 
de que já pagamos mais do que isso a título de 
juros e amortizações nos últimos 10 anos. Dentro 
de seu território de 8,5 milhões de km2, existem 
18 propriedades rurais privadas com uma área 
total maior que a Suíça, Holanda e Portugal 
juntos; existem tombem 10 milhões de trabalha
dores rurais sem terra, altas taxas de mortalidade 
e subnutrição infantil, fome, desemprego real 
(sempre disfarçado em subemprego), e está entre 
os piores do mundo em educação e saúde públi
cas. 

No entanto, uma coisa que este país não teve 
desde que começou a terminar a ditadura militar 
de 1964 foi um presidente. Aqui ocorreu um 
fenômeno singular: os militares abandonaram o 
poder para um presidente que morreu e o vice que 
assumiu pareceu decidir uma coisa insólita: tra
balhar contra o país que não o amava. Sarney 
assistiu ao enterro e adoração popular por Tan
credo. Naquela noite, quando todos vimos um 
coveiro retardar ao máximo a posse do novo 
presidente, lacrando cuidadosa e lentamente a 

tumba do morto, o vice que assumia pareceu 
jurar vingança contra a nação que não o queria. 

No primeiro momento, haveria que reafir
mar as promessas do presidente morto, para que 
maior fosse a frustração futura. No segundo mo
mento, haveria que destruir uma a uma todas as 
mesmas promessas. 

Tancredo, antes de morrer, disse que a re
forma agrária era um compromisso com a nação 
e que até o papa estava de acordo com ela. 
Prometeu que a faria. Prometeu que não pagaria 
a dívida externa à custa da fome do povo. Disse 
que o seu compromisso fundamental era também 
resgatar a dívida social que Teotônio Vilela havia 
denunciado ante toda a nação, também antes de 
morrer. 

Mas Sarney, para começar, transformou a 
reforma agrária no maior fracasso de seu gover
no, a ponto de extinguir o Ministério da reforma 
agrária e fazer a questão da terra voltar a pontos 
mais atrasados em termos políticos e institucio
nais do que aqueles existentes no próprio período 
militar. O marechal Castelo Branco chamaria 
Sarney, neste caso, de conservador. E seria aplau
dido. 

Mas a principal vingança do presidente Sar
ney se deu no plano da dívida externa. Na calada 
da noite, numa noite que ninguém tem condições 
de precisar o dia e a hora, ele teria decidido trocar 
a faixa presidencial, discutível e questionável, de 
um presidente escolhido por um colégio eleitoral 
que negava o direito do povo brasileiro de fazer a 
eleição direta, pela condição de funcionário su
balterno do sistema financeiro internacional: em 
vez de ser o presidente de um país soberano que 
condicionaria o pagamento da dívida às priorida
des da nação brasileira, ele decidiu colocar como 
prioridade de seu governo pagar tudo que os 
banqueiros internacionais exigiam. Isto é, decidiu 
ser o presidente dos banqueiros. 

Quem afirma esse fato tão grave não sou só 
eu, simples brasileiro, filho do terceiro mundo. É 
o próprio presidente Sarney, que até hoje é apre
sentado pela imprensa nacional e internacional 
como presidente do Brasil. Ele disse nas Nações 
Unidas, diante de todo o mundo e sem possibili
dades de negar, que enviou durante seu governo 
aos banqueiros internacionais a quantia de US$ 
56 bilhões a título de pagamento dos juros e 
amortizações da dívida externa! Como vivi no 
Brasil nesse período e não assisti a nenhuma 
invasão de tropas estrangeiras, nenhum seqüestro 

do Banco Central, ou nenhuma forma de coerção 
pública e notória sobre o presidente, posso afir
mar que o presidente Sarney enviou US$ 56 
bilhões para os banqueiros internacionais por sua 
livre e espontânea vontade e, até diria, com o 
prazer da vingança. 

Sarney disse mais: que por causa disso o, 
setor público foi destruído, que nãp foi possível 
por isso atender às necessidades básicas de saúde 
e educação da maioria do povo brasileiro e em 
função disso estávamos nessa situação. A confis
são do crime político foi pública, internacional e 
completa. Faltou ao presidente brasileiro somen
te pedir uma ordem de serviço, uma autorização ' 
ao presidente Bush para tomar algum tipo de v 

providência aqui dentro. E mais: disse que a i 
responsabilidade por tudo isso era dos países do 
primeiro mundo, o que significava dizer na verda
de que esperava de seus presidentes as novas 
ordens. 

José Ribamar Sarney, nascido no Mara
nhão, quem diria, assumiu diante do mundo in- 5 

teiro, numa confissão pública internacional, que ' 
havia trabalho durante todo esse tempo para os 
governos dos EUA, de países europeus e princi
palmente para os banqueiros destes países, sem a 
devida consideração por parte destes, já que la- ' 
mentou ter encontrado alguma dificuldade em ' 
marcar uma entrevista com Bush. E apresentava 
a conta de seu sucesso como administrador desses 
interesses alienígenas no Brasil: US$ 56 bilhões 
extraídos do suor e penúria dos brasileiros para 
engordar os gordos bolsos dos banqueiros trans
nacionais. 

Fantástico país, este Brasil: tem um presi
dente que não foi eleito pelo voto direto do povo, 
governa 5 anos, envia US$ 56 bilhões para fora, 
destrói o setor público e ainda se dá ao luxo de i 
fazer essa confissão diante de uma platéia inter
nacional. Mais fantástico ainda é o país que 
consegue, Deus sabe como, sobreviver a tudo isso 
e ainda chegar às eleições de novembro, sem 
votar a vacância do poder, o "impeachment" ou 
mesmo que radicais venham pedir a prisão da- \ 
quele que deveria ter como responsabilidade pri
meira a defesa dos interesses nacionais. Brasil, 
pátria sem nação. Estado sem presidente. Nau ( 
sem rumo em busca ainda de um futuro, que só 
virá, no entanto, pelas nossas mãos, em 15 de 
novembro. 

* Sociólogo, diretor do Ibaae e presidente da Abia "biãí 


