
A expressão ‘aprendiz de feiticeiro’ não é empregada para designar 
aspirantes ao domínio de qualquer técnica ou prática; é um recurso para
identificar trapalhões inclinados ao desacordo com regras e princípios 
geralmente aceitos nas diversas áreas da atividade e conhecimento 
humanos. É um sofisma do bem para contrabalançar os sofismas do 
mal, imperantes no atual cenário  brasileiro.

A forma pela qual expressa a necessidade de ajustar-se a Previdência 
Social, que não reclama reformas nos termos sob os quais opera, é um 
desses sofismas-sofismas. Do mal. Entre outros modos perversos de 
operação, nos termos atuais, a Previdência Social é um veículo para 
reforçar o caixa do Tesouro, aposentados e pensionistas apenas usados 
como massa de manobra; o modus operandi é o mesmo que vem sendo 
reiteradamente aplicado: Assustar para atingir objetivos não declarados.

Uma tarefa para os destemidos de plantão:

A população não quer um Estado posando de paizão às expensas do 
que paga para gozar de aposentadorias e pensões decentes. A 
administração das Contribuições e Fundos Previdenciários não é 
assunto para governos, é encargo a ser atribuído aos diversos 
segmentos profissionais, desvinculando-a da Administração Federal, 
antes de tudo uma usuária dos seus valores. Contribuições 
Previdenciárias não são imposto ou taxa, são uma forma de aplicação 
privada que deve ser administrada atuarial e rigorosamente em 
separado dos recursos públicos com todos os seus vícios e mazelas.

Voltada essencialmente para as aplicações de mercado, a modalidade 
cumprirá de saída dois importantes papeis; diminuirá 
consideravelmente o tamanho do Estado, desinchando-o, e aumentará 
significativamente a movimentação de riquezas ao colocar os seus 
valores em circulação, medida que, conforme regras básicas da 
Economia, faz com que se ampliem. Além disso, a medida beneficiará 
diretamente a capitalização de empreendimentos saudáveis e rentáveis, 
incrementando as operações da Bolsa e atraindo consequentemente 
investidores e capitais estrangeiros sem transformar o mercado de ações
em cassino de oportunistas, representativos, apenas, de uma parcela dos
aplicadores já que as Contribuições e Fundos Previdenciários 
constituirão a base da atividade, estendida, também, a outros ramos de 



investimento, como construção, transporte, saneamento, infraestrutura, 
etc. Isso é Economia. Faça-se isso com leis duramente adequadas e 
deixe-se a vigilância com a Polícia Federal e com o Judiciário. Os fatos
atuais estão a demonstrar que a administração de bens comuns no 
Brasil é antes de tudo e em boa medida caso de polícia.

Com muito cuidado e com vagar inicie-se, mantendo os controles 
essenciais, porque não dá para deixar livres, leves e soltas essas 
atividades, desregulamente-se o mercado de capitais e o câmbio. 

Esse quadro certamente eliminará a dependência externa ou a feudos 
empresariais, sem dar margem a posições equivocadas, para dizer o 
mínimo, e sinistras proposições de salvadores da pátria, que nunca 
fizeram bem ao país. Muito ao contrário. 

Maxima venia concessa, há, aqui e ali, senhores que entendem muito de
banco e política, mas não sabem nada de Economia. Se sabem, ainda 
que em rudimentos, a finalidade, então, é travar o Brasil, deixa-lo 
bonitinho, mas pequenininho e prenhe de explosivas inquietações e 
necessidades. Dependendo da visão predominante, um novo Japão ao 
sul do Rio Grande seria politicamente incorreto. O que, segundo tal 
visão, se predominante, deve ser evitado a qualquer custo. País 
desenvolvido é país culturalmente avançado; assim como pessoas, 
países culturalmente desenvolvidos são países de difícil, quase 
impossível manipulação.
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