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A Nova República sente 
falta da palavra exata 

- IUIZ CARLOS LISBOA 

, ,'<• Mais melancólico que uma bata
lha perdida, dizia o duque de Wel-
língton, vencedor de Waterloo, só 
piesmo uma batalha ganha. A reu
nião dos governadores com o presi
dente José Sarney no Palácio da Al
vorada, esta semana, teve seu travo 
ide melancolia, antes porque foi uma 
vitória do governo na busca de 
jipoio popular e político, do que pelo 
feconhecimento de sua solidão na 
área legislativa. O encontro revelou 
%ois ângulos novos do rosto gover
namental, até agora mantido na pe

numbra com a alegação de ser re
cém-chegado, que valem como previ
sto para os próximos quatro anos. 
Cfm é a decisão de ficar a meio cami
nho no problema da negociação da 
dívida externa do País, entre incen-
jdiários e bombeiros, num trabalho 
'jáe equilibrismo mais verbal que cir
cense. Outro é a exibição franca de 
sintomas de conformismo em face da 
inflação. 
; r Qual é a posição clara e tranqüi
la do governo na negociação da dí-
pida com o FMI? Haverá alguma in
compatibilidade irremovível entre a 
clareza que se espera e a peculiari
dade da Aliança Democrática, onde 
Convivem posições favoráveis à so
briedade geral e à disciplina dos 
gastos públicos, com outras que ad
vogam simplesmente a moratória e o 
rompimento? O preconizado "endu
recimento" com os bancos interna
cionais parece, às vezes, conversa de 
devedor em dificuldades, embora 
possa conter estímulos bem-intencio
nados à negociação reiterada. E o 
combate prioritário à inflação antes 
mesmo de estabelecer uma taxa mí
nima de crescimento — que para ser 
coerente devia oscilar com os pri
meiros resultados colhidos na pri
meira batalha? A inflação, como al
gumas doenças que minam a saúde e 
levam devagar à morte, tenta acor
dos sutis e enganosos de convivên
cia com os que tentam combatê-la. 
Afinal, por que não achar que uma 
taxa inflacionária anual de pouco 
mais de 100% é, até certo ponto, acei
tável? Se o governo está aprendendo 
a conviver com a doença que mina o 
organismo do Pais, nada impedirá 
que ele nos ensine em breve a fór
mula. 

Terminada a importante reu
nião com uma cinzenta melancolia 
que contrastou fortemente com as 
cores vivas do poente brasiliense, 
sobraram dúvida e perplexidade, 
apesar da intimidade de todos com a 
tradição retórica nacional, que faz 
das palavras ornamento e ilusão, 
antes tê-las como significante a ser
viço do entendimento humano. 
Aprendemos vagamente que agora 
vamos ser "duros" com nossos cre
dores, dilatando prazos e recusando 
sacrifícios maiores. Mas ninguém 
disse como. Sabemos aereamente 
que o combate à inflação é agora 
menos importante que o desenvolvi
mento acelerado, e que precisamos 
crescer para vencer todos os males, 
inclusive a desidratação do nosso 
dinheiro. Mas ninguém disse como. 

[ JDubitativo e perplexo, o homem co
mum informado brasileiro espera 
úm novo pronunciamento do presi
dente da República, talvez na próxi
ma segunda-feira, onde todo resíduo 
de pensamento mágico, serendipity e 
proteção divina sejam provados ou 
dissolvidos definitivamente. 

"O País não pode pagar um cus
to da dívida mais elevado do que o 
que está pagando." É fato, mas difi
cilmente conseguirá pagar, no mo
mento, um custo menos elevado. Não 
é tanto de "respaldo" o que o presi
dente da República necessita agora, 
quanto de nitidez nas formulações 
que foram aparentemente só esboça
das, numa reunião que quis e em 
parte conseguiu impressionar, mas 
que desejou também traçar cami
nhos, embora só tenha aumentado 
as dúvidas pela multiplicação de 
atalhos. A necessidade de fortalecer 
a Federação é tese de aceitação ge
ral, mas a Federação por acaso está 
em perigo? Será real essa preocupa
ção e será sobretudo oportuna, ou 
essa é uma declaração de amor cívi
co pelos governadores, pontas-de-
lança do pacto nacional? O País 
quer muito saber até que ponto o 
governo da Nova República já se 
acostumou com a inflação, tal como 
o personagem de Kafka que acordou 
transformado em besouro. 

Agora que temos um presidente 
que se comunica com a Nação, resta 
desejar que essa comunicação seja 
eficaz, trazendo até nós as políticas 
adotadas e seguidas, os rumos ge
rais que até mesmo um governo de 
coalizão deve ter. Os dois ângulos 
novos do rosto governamental, reve
lados no encontro do presidente Sar
ney com os governadores, precisam 
ser compreendidos até suas últimas 
implicações, porque seus temas defi
nem o governo que aí está, mais que 
qualquer pronunciamento. É difícil 
falar no assunto sem repetir o noti
ciário dos jornais, mas há duas per
guntas que precisam ser colocadas 
até que venha de algum lugar uma 
resposta para elas: como vai o go
verno promover o desenvolvimento 
sem reduzir drasticamente (e um 
pouco antes) a inflação? Como pode 
o mesmo governo dar uma de "duro" 
no FMI sem ser severo intramuros, 
domando os horríveis gastos públi
cos que fazem o Wall Street Journal 
ficar arrepiado e chegar às raias da 
injustiça contra nós? 

"A recuperação da República 
(...) dependerá do renascimento da 
Federação", disse o presidente, na 
mesma reunião em Brasília, esque
cido de que o decreto que convocou a 
Constituinte deu-lhe a liberdade até 
mesmo de acabar com a Federação. 
Se os constituintes tomaram a sério 
essa iniciativa que o presidente lhes 
concedeu num assomo de liberalida-
de, a República estará fadada, pelo 
visto, a não recuperar-se jamais, o 
que seria no mínimo terrível. Não é 
razoável dizer-se que essas impreci
sões são imputáveis à assessoria 
presidencial, porque nos ocorre que 
elas podem ser melhor atribuídas à 
condição humana, às circunstân
cias difíceis de um momento de tran
sição, á inexperiência de uma equi
pe que com raras exceções está fa
zendo o seu debut. Há névoa no ar, e 
ela precisa ser dissipada com os 
ventos da experiência, do hábito da 
precisão, do amor à verdade e ao 
vernáculo. Ê de acreditar que o 
anunciado discurso presidencial da 
próxima segunda-feira seja o come
ço de um tempo mais claro e nítido, 
em que cada coisa terá o nome que 
lhe é devido e no qual o etéreo e o 
fantasioso fiquem restritos ao cam
po artístico, onde sempre viveram 
felizes. 
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