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lotas e Informações 

A obrigação de acertar 
No úl t imo dos dez dias passados 

fora do País , em momento de grave 
crise in terna , o presidente José Sar
ney escolheu uma descontraída .en
t revis ta coletiva à imprensa para dar 
sua definição do a tua l momento na
cional: "O problema do Brasil não é 
económico, é pol í t ico". Trata-se de 
uma tautologia, um vício de lingua
gem que consiste em dizer, por formas 
diversas, sempre a mesma coisa. É 
evidente para todos que a raiz do de
sequilíbrio económico repousa em so
lo político: depende fundamental
mente das opções da adminis t ração, 
que t raça os rumos a serem seguidos 
pela sociedade. 

. Recorrer a uma tautologia não é 
propriamente defeito para um gover
nan te . Adminis t rar é mui t a s vezes li
dar com o óbvio. O problema do desa
bafo do presidente em Lisboa não é a 
falta de originalidade. Ao contrár io , 
o grav,e na descoberta do presidente 
não é o fato de não ser uma novidade, 
mas a certeza de que a afirmação en
cerra apenas uma cr í t ica e não inclui 
urna autocr í t ica . O presidente da Re
pública diz que a crise é política, co
mo se a atividade polít ica excluísse 
seu principal agente: ele. mesmo. 
Quando o presidente culpa a polí t ica 
pelo mau momento atravessado pelo 
Brasil , o faz na pretensão de a t ingir 
apenas os part idos políticos e seus 
principais dirigentes. Se bem que não 
se possa eximir o Congresso e os par
t idos de considerável parcela de res
ponsabilidade, é preciso não omit i r a 
evidência de a maior par te da culpa 
ser do Executivo, chefiado pelo pró
prio au to r da frase, o político José 
Sarney. 

A frase do presidente te r ia mais 
valor se ele tivesse plena consciência 
de que, ao definir a crise como polít i
ca, ter ia de reconhecer ser ela, de fa
to, fruto das decisões de governo. Ou 
seja, o problema não é da sociedade, 
que vive como pode nas condições 
mais difíceis, mas do Estado, mons
truoso em suas dimensões, na inefi-

ciência e no peso de sua manutenção 
pelos cidadãos. A crise é o Estado, 
com seus desperdícios pra t icamente 
inesgotáveis, e dos homens; responsá
veis pela sua gestão, que-não têm co
ragem nem desprendimento para en
frentar o problema no seu cerne: des
monta r a máquina de gastos feitos 
para cevar seus esquemas políticos de 
apoio. 

O problema é do Estado, porque o 
governo não t em indicado os rumos 
pelos quais se pode sair da crise. Mais 
ainda: falta à adminis t ração autor i 
dade para fazer a té o diagnóstico, pois 
não tem mostrado à sociedade nenhu
ma capacidade de enfrentar os pro
blemas seriamente, e não apenas ten
t a r contorná-los, recorrendo a artifí
cios retóricos, como o anunciado pac
to social, a mais nova panaceia pre
parada nos laboratórios da farmaco
peia governista. A função do gover
no — usando-se out ra tautologia ao 
gosto de seu chefe — q governar, e não 
é propriamente isso que tem sido fei
to pelo presidente. Uma par te consi-^ 
derável do problema estar ia resolvida 
se o governo cumprisse, ao menos, es
t a sua função primária . 

J á ajudaria a resolver-o proble
ma se, ao menos, o governo o conhe
cesse em to"da a sua profundidade. 
Não é o que parece es tar acontecendo, 
se se anal isar o que o presidente disse 
em Lisboa, a lém da própria frase a 
respeito da verdadeira natureza da 
crise. Em mais um de seus ataques 
panglossianos, o presidente resolveu 
contra-argumentar a respeito da ver
t iginosa escalada da inflação, apre
sentando os números positivos da 
ocupação da mão-de-obra, do cresci
mento da atividade industr ial , do 
aquecimento do movimento comer
cial e da elevada produção agrícola. 

Todos esses dados são verdadei
ros, mas, no caso, o governo confunde 
causa com efeito. É na tura l , num am
biente de febre inflacionária, uma 
aproximação do pleno emprego e a 

exacerbação do consumo de bens du
ráveis, pela própria natureza do pro
cesso inflacionário. Pode a té ser;lou
vável o otimismo presidencial quanto 
à previsão de não se chegar perto dos 
30% ao mês de taxa de inflação, mas é 
mui to grave consta tar que o presi
dente considera normal a aproxima
ção desse índice inflacionário, ten
tando parecer compensatório o de
sempenho de atividades económicas 
por natureza aquecidas em ambientes 
desequilibrados pela inflação. Em 
economias com níveis normais de in
flação, ta is números devem ser sau
dados com entusiasmo. Mas, com a 
aproximação perigosa do abismo da 
hiperinflação, é a té arriscado come
morar — como fez o presidente — o fa
to de a taxa de desemprego estar em 
apenas 3,8%, enquanto a Europa (com 
índices inflacionários mui to mais re
duzidos) registra uma desocupação 
média de mão-de-obra em torno dós 
10%. 

O pronunciamento de Sarney em 
Lisboa reflete, então, o comporta
mento errát ico com que o governo es
t á enfrentando os a tua is desarranjos 
da economia, causados por sua pró
pria indefinição em adotar rumos po
lí t icos mais racionais para a adminis
t ração pública. Mesmo tendo feito 
um diagnóstico do óbvio, o presidente 
da República tornou público seu des
conhecimento, que beira a té a inge
nuidade, a respeito dos motivos dos 
desajustes que nos afligem. Se a crise 
é política, isso se deve ao fato de o 
governo te r abdicado de sua função 
pr imária de governar. Não basta, en
tão, que o presidente descubra essa 
verdade elementar. Chegou a hora de 
agir. A administração precisa correr 
o risco de administrar , usando para 
isso a autoridade que lhe confere a lei. 
A si tuação é cada vez mais grave e 
exige que o governo federal escolha 
as opções certas, pois agora tem a 
dramát ica obrigação de acertar . Até 
porque parecem esgotadas as erradas, 
pelo seu uso abusivo e em excesso. 


