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;̂í;Se alguém falasse, há dois 
;afros, que, "na ânsia de acabar 
som a inflação com um só tiro 
^querer modernizar o País a 
qualquer custo, o governo per-
:de'u a rota antiga e não encon-
ítíou outra", estaria entendido 
qiie o alvo visado era o então 
presidente José Sarney. Mas 
essas palavras foram ditas por 
jeje, a propósito da administra
rão Collor de Mello. É o roto, 
|upondo-se bem vestido, a es
carnecer do esfarrapado. Mas 
opinião pública tem memória 
para lembrar-se, por exemplo, 
do Plano Cruzado, golpe "fa
ial" contra a inflação que na 
verdade liquidou projetos de 
vida e iniciou a desarticulação 
do sistema produtivo. Tam-
t>pm está na memória de todos 
a humilhação nacional da mo
ratória internacional e do so
corro do Tesouro dos EUA 
para que o Brasil pudesse fe
char suas contas. 
** O ex-presidente José Sarney, 
tão a seu modo, abriu-se em 
inconfidências e confissões 
jiiante de seleta plateia de jor
nalistas apenas para, 24 horas 
ííepois, dizer que não preten-
,;lia dar curso público a suas 
opiniões sobre a situação na
cional e o atual governo. As
sumiu atitude que se explica 
apenas como um lançamento 
)J campanha sucessória que 
iftão poucos querem precipitar. 
jf ê-lo da maneira como sabe 
iazer política, querendo sem 
Querer, dizendo sem dizer (ou 
desdizendo depois), para 
Imergir da onda de esqueci
mento a que a Nação relegou 
Ij senador pelo Amapá. 
!*i O ex-presidente José Sarney 
Ja não sabe o que foi o seu 
Joverno. Já não se lembra dos 
papéis que assumiu. De como 
Venceu a própria irresolução 
jjma única e só vez, para obter 
4g prorrogação do mandato 
presidencial. Também já olvi-

dou o que o povoJ padeceu. 
Mas o povo sabe e lembra. E, 
na hora certa, cobrará. O tem
po deforma certas perspecti
vas. O senador Sarney lamenta 
os insucessos da política exter
na: "Perdemos a liderança na 
América Latina e não ganha
mos nada em troca". A ilogici-
dade da frase já denota a trai
ção do subconsciente, pois é 
difícil imaginar a vantagem 
possível numa barganha pela 
liderança continental. O fato é 
que, durante a gestão Sarney, o 
Brasil conheceu o amargo sa
bor da irrelevância no cenário 
internacional, em geral, e em 
particular nos países do Pri
meiro Mundo, saturados com 
a retórica oca e pueril do ter-
ceiro-mundismo que dava tom 
à política externa brasileira. 

Os resultados dessa política 
nevoenta e pastosa subsistem 
ainda hoje, até porque o pre
sidente Fernando Collor de 
Mello de quando em quando 
se permite a recidiva da mo
léstia terceiro-mundista. Para 
que haja termos de compara
ção, e o bate-boca entre o 
roto e o esfarrapado não as
suma ares de discussão sobre 
alta-costura, basta que olhe
mos a parte séria da América 
Latina: no Chile, na Venezue
la, na Argentina e até na Co
lômbia isso não acontece. 


