
UMA NOVA REALIDADE

O mundo não é o playground onde, com exclusividade, nos reunimos com a nossa turma para     
brincar. Existem regras. E elas existem porque o mundo é franqueado a todos, quer gostem, quer 
não, de brincar as nossas brincadeiras. Há quem não goste das nossas brincadeiras; nem por isso 
podem ser impedidos de brincar as suas brincadeiras. Esta é a razão de existirem regras.

A democracia não está, apenas, na república. Dá para pensar, até, que a democracia se acomoda 
melhor na monarquia. Na monarquia democrata, parlamentarista, sobre a qual paira o poder 
moderador da Casa Real, que não governa, mas vela pelas regras, informada pela grandeza de não 
alimentar apetites, não disputar posições e mandos. Na monarquia estabelecida existe uma linha de 
comando definida e um programa permanente de governo que deve ser executado pelo Primeiro 
Ministro, ou Ministro-Chefe, na realidade o único ministro, programa esse que a nação conhece de 
antemão e exige um bom executor, sobretudo um patriota comprometido com o país e sua gente, 
alguém que respeite as regras. Na monarquia democrata, parlamentarista, não sobra espaço para 
arrivistas. E Primeiro-Ministro, ou Ministro-Chefe, se troca sem ruptura constitucional.

Na república, observam-se senhores que deveriam ser responsáveis, mas nela brincam como se 
fosse o seu playground, particular, privado. Deles e de sua turma. O presidente do senado briga com
o presidente da câmara dos deputados. Para este a Câmara tem mais poder. O presidente do senado 
retalia, não coloca em votação um projeto da simpatia ou que tem o aval do presidente da Câmara. 
É uma briguinha dos dois, disputam mandos e a criação de condições para alicerçar pretensões 
futuras. Não têm compromisso com o país e sua gente, mas com suas turmas. E Pensar que por 
infeliz combinação de impedimentos, um destes cavalheiros pode exercer a Presidência da 
República!…

O Congresso é  um ´luxo´ necessário, um bocado caro, de números completamente distorcidos. 
Precisamos dele. Os congressistas não poderiam se comportar com um mínimo de sobriedade, ser 
um pouco sóbrios?

A República precisa de uma reforma política e de uma reforma fiscal. Não é de agora. Presidente, 
FH disse, certa vez, que era fácil governar o Brasil; homem inteligente, logo percebeu o seu  
equívoco. Retratou-se. São muitas as turmas, não existe uma linha de comando — por favor, não 
confunda com cadeia de comando, isso é outra coisa — e os interesses, que nem sempre são os 
melhores interesses dos súditos da república, prevalecem. Reformas política e fiscal são da 
competência do Congresso, que as deve elaborar e votar, mas não se avia nesse sentido. Quando o 
Executivo toma a iniciativa, o Congresso reage 'informando' que a Presidência da República não 
pode criar impostos. Tranca tudo.

Como ficam os interesses dos cidadãos quando os grandes negócios do país investem pesado na 
política?

O clima é de disputa de poder; neste patamar tudo se distorce. Não se trata, apenas, do Congresso, 
mas de toda a Sociedade, a cujo sentir o conceito de poder tem nuances variadas. Depende de cada 
segmento. E também aí, talvez especialmente aí, a democracia fica comprometida. Surgem feudos 
por todos os lados, os cidadãos, livres, têm de transitar por entre regras estranhas; até a função mais 
alta da República se ressente. Cometem-se equívocos, que podem ser corrigidos, mas os 
oportunistas não querem correção, querem cabeças, e assegurarem-se do argumento insidioso: Não 
dá para consertar na forma dos institutos vigentes. Ou, simplesmente: Não dá para consertar; “eles” 



estragaram demais. Pronto! Livram-se de qualquer responsabilidade, o país perde mais 4, 8 anos, 
uma década. E começa a festa, previamente explicada, mas não justificada.

Alguém alertou alguém de que, a médio prazo, a farta disponibilidade de capital sem planejamento 
para aplicação gera inflação e instabilidade econômica? Ou, será, quem poderia fazê-lo concorreu 
para o agravamento das perspectivas? Foi bacana a farra dos dólares, não foi? Será que ninguém, 
realmente, percebeu nada?

E, quanto ao inqualificável absurdo da Petrobras: Tanto tempo foi corroído o cerne da empresa e 
nenhum dos plantonistas do caos lembrou-se de perguntar aonde andava e o que estava fazendo sua 
Diretoria, seu Departamento ou sua Divisão de Auditoria? Contratos se auditam, investimentos em 
obras ou quaisquer outros se auditam, movimentações financeiras se auditam, movimentações e 
controles de caixa e bancos também. Custos nem se fala, precisam ser controlados e analisados 
permanentemente. Todos. Estamos ou não falando da maior empresa do país?

Os feudos e suas estranhas regras produzem selvas, zumbidos, cochichos, ecos que repercutem 
amplamente. Se pararmos em meio aos “alaridos”, poderemos ouvir, dissimulados, em off, o uivo 
dos lobos, o abjeto riso das hienas, o silvo das serpentes, o bater de asas das águias, o soturno mugir
dos rebanhos, o coaxar dos sapos.

Se alguém, de fato, quiser mudar alguma coisa, não troque apenas os nomes. A democracia, única 
expressão legítima de governo, conta com mais de uma forma de exercício. Não acredite em 
governos que não apostem todas as fichas na educação; aquele sistema que não o fizer, ou não o 
tenha feito, esteve ou estará apenas formando rebanhos, pouco se importando com as gentes e com 
o país. Não foi, não será, moral, nacional e patrioticamente legítimo. São o conhecimento e a 
informação as únicas formas de liberdade possível, completa e hábil para legitimar qualquer escolha
política.

As velas enfunadas pelos bons ventos do Plano Real soprados por Itamar Franco, um estadista, 
murcharam. Cessaram os seus efeitos, acabaram. O país volta a defrontar-se crucialmente consigo e 
não será um postulante de momento que o conduzirá com a firmeza, autoridade, sabedoria e 
competência de Itamar. O Sistema está fazendo água. Estamos vivendo uma nova realidade, 
senhoras e senhores.
_________________ 


