
O Brasil está exausto em face de si próprio, a sós consigo mesmo. Pelo dedo se conhece o gigante, o
craque pelo simples toque na bola, o artista pelos primeiros movimentos no ensaio e o agente de 
mudanças pelas abordagens que faz. Os aprendizes de feiticeiro não sabem fazer mágica; 
prestidigitação? Vade retro! O cansaço explodiu com a pirotecnia cênica, forma improdutiva, ociosa
de ganhar espaço. A Constituição, a lei, você sabe!… Os verdadeiros agentes de mudanças sabem 
que as reuniões em geral não ajudam muito, especialmente quando mais se parecem a comícios, 
formais, porém comícios. Há muitas maneiras de fazer política, a bem da verdade, de maneiras 
diversas, não se tem feito outra coisa ultimamente no Brasil. Reuniões abertas seguidas, então, são 
forma de fazer de conta que os seus participantes estão trabalhando. Não é verdade, estão atuando.

O Brasil consciente, maduro, aprendeu que salvadores da pátria não existem, mas mesmo assim, 
induzido, acalentou esperanças. De quê? Nem ele mesmo sabe. Crises rolam pelo mundo, as reais e 
as fabricadas, mas todos querem uma vida melhor, e o melhor caminho para isso começa pela 
ordem democrática, pelo trabalho duro, aplicado, pela prática da verdade e dos bons costumes, pelo 
exercício da ética. Crise política não é crise, é um eufemismo para interesses contrariados. De todos
os matizes. Até preconceitos entram no rol. Mas e a Constituição, a lei? É tudo o que o Brasil 
consciente, maduro, quer. O Brasil emocional, o Brasil dos apetites as dispensam, o problema é que 
não se formam nações ou se sustentam países decentes sem estrita observância da Constituição e da 
lei.

O Brasil necessita da normalidade constitucional, do Executivo que escolheu, livrar-se das peias 
inerciais, nada de novo no front porque estamos rodeados, empanturrados de política, só política; 
precisa do Legislativo trabalhando regularmente, não se ocupando de casuísmos e oportunismos que
plantam nas sombras esperando colher ao sol. O Brasil do trabalho, da seriedade não é um 
aglomerado de ingênuos, é feito de gente de boa-fé que está extenuada, muito cansada, por isso 
mais e mais cautelosa por haver tantas vezes sido manipulada, os motes e os temas variando 
segundo as circunstâncias. O tema do momento é corrupção, que a manipulação procura fazer crer 
vir de um só lado, brincadeirinha de esperto achando que todos são tolos; a prática está disseminada
e às vezes mais à vista do que se poderia esperar, basta prestar atenção.

Nada do que está acontecendo é gratuito, tudo o que está acontecendo deve-se a um problema ético 
recorrente que terminou por romper as amarras. E haja ventilador! Pessoas lá com os seus 
propósitos, não se importando com o conjunto dos fatos, foi procurar entre eles os que mais lhes 
conviessem para alcançamento dos seus objetivos; nada encontrando que lhes servisse plenamente, 
aplicaram a surrada fórmula da divisão com base no corroído princípio do se o ambiente não é 
favorável deve ser dividido e manipulado. Todos os que não concordam são o outro lado, errado, 
todos os que por qualquer razão alinham-se são o lado certo. Em seguida a radicalização, a 
instilação do ódio, isso evita reunificações, reconciliações e enseja o papel de reformador e 
reconciliador. O terceiro passo é, como todos os do lado de cá são amigos e todos os do lado de lá 
são inimigos, aplicar a regra para os amigos tudo, para os inimigos a lei, acompanhada do princípio 
amigo meu não tem defeito, inimigo, se não tiver, eu invento. Isso traça um roteiro que prescreve 
inventar sem limites e provocar o caos. O ambiente, o país, converte-se num surpreendente campo 
de batalha no qual lobos travestidos de cordeiros carregam na direção dos seus objetivos com a 
política de terra arrasada, destruindo e desconstruindo ao máximo e impedindo a construção de 
qualquer coisa ou a plena vigência de qualquer regra institucional.

E aí, dado ser ético o principal problema, qualquer um é admitido ou convidado para o círculo, não 
importa o tipo de aliado, ocasional; ele é utilizado, esta é a palavra, não há interesse na aliança, 
voltado apenas para o resultado da associação, normalmente de interesses, geralmente menos lícitos
moral e eticamente. Depois de obtidos os resultados, o associado é descartado. E quando o “clima” 
está instalado, uma divisa é adotada sem qualquer ressalva: O que importa são os resultados. Isso 
feito com naturalidade oracular, todos os mal-construídos entenderão a fala como manifestação de 



sabedoria e sagacidade que veladamente estará dizendo 'os fins justificam os meios e os fins são os 
nossos fins'. O móvel do assalto em direção aos objetivos é consagrado, torna-se regra de ouro e 
palavra de ordem. Vale-tudo.

Mas o tempo corre contra os lobos travestidos de cordeiros; resta o intocável poder da Constituição 
e da lei, esse o verdadeiro poder e refúgio dos justos. Tranquiliza ver o seu distanciamento, o senso 
de equidade e autoridade. De fato, a única e final Autoridade.
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