
HOJE É O DIA DA GIGHIA, UMA CRIATURINHA INCRÍVEL, UM TESOURO, RÉSTIA DE LUZ 
COLOCADA POR DEUS NAS VIDAS DE QUANTOS, COMO NÓS, A ESPERARAM COM DELICADEZA, COM
TODO O CARINHO E TODA A TERNURA DO MUNDO. FELIZ ANIVERSÁRIO, “QUIANÇA”.
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No último artigo falei de pessoas que, pelo imaginado profissionalismo e isenção, despertaram minha atenção 

especial, retirada quando interagiram com cultores de frutos apodrecidos de árvores proibidas, abonando e validando 
práticas escusas, maledicências e futricas rasteiras orientadas para a desconstrução de gente séria e honesta. O ciclo 
de brutalidades iniciado há cerca de quatro anos deixou sequelas. Permaneceram figuras de distorcida visão de mundo 
a insistirem em que a grosseria e o desrespeito são caminhos válidos; não são. Aquele candidato ao Senado não 
conquistou a vaga por uma quirela de votos, perdidos à causa de intervenções estranhas, estapafúrdias e inoportunas 
em sua campanha eleitoral. A propósito, é valioso observar que carreiras solidamente construídas não tornam 
ninguém imune a críticas, especialmente se tais carreiras se fundaram justamente nas críticas, reprováveis quando 
vazadas em termos e tom desrespeitosos, exacerbadamente agressivos e comentários desdenhosos e discriminatórios. 
Quem não está preparado para receber críticas deve procurar atividades mais reservadas, aquelas não desenvolvidas 
em face do grande público; coroinha parece uma boa opção. Lido “Lee” Iacocca referiu em sua autobiografia um 
dispositivozinho miraculoso, de seu uso intensivo, disponível para a imensa maioria de nós, que, num simples clique, 
manda para o espaço as reações presunçosamente autoritárias e as solidariedades equivocadas. Amigo nosso tem 
defeito, sim, e também apronta bobagens; a melhor postura nessas circunstâncias é fazer cara de paisagem, não 
estimula-las com posições tácitas ou expressas de apoio. E um toquezinho a dois é perfeitamente cabível, tipo, sou seu
amigo, gosto de você, mas vê se para de fazer e dizer besteiras.

A democracia é bem mais do que o melhor sistema de governo existente, ela educa; seus conceitos e princípios 
foram formulados a posteriori das práticas tribais, da lei do mais forte e da ação arbitrária que não conhece limites, 
quer de palavras, quer de atos, quer de propósitos. Na democracia, por isso, ninguém pode tudo, as limitações de 
poder contrabalançam a força factual, os destemperos e os despropósitos; ela não acolhe a violência, a arbitrariedade e
a brutalidade.

O legado dos absurdos quatro últimos anos vividos pelo Brasil traz em seu bojo um componente perverso e uma 
severa advertência: O risco da institucionalização da brutalidade. É latente a possibilidade de nos tornarmos um país 
de grosseirões ostensivos e intensa desordem de costumes; esse risco é tão mais previsível quando se sabe ser esse o 
‘clima’ em que medram os salvadores, os messias ungidos por aqueles a reclamar, pelo fortalecimento localizado de 
poder, a paz pela força. Só há paz real na democracia, embora os ataques frequentes, ostensivos ou velados, 
disfarçados de bom-mocismo; o fortalecimento necessário é o das Instituições da República pela ordem constitucional
e pela lei. Fora desse espectro não há perspectivas.

A leitura do nosso quadro atual sugere a necessidade de um governo genuinamente democrático prenhe dos seus 
mais estritos atributos e voltado para os melhores interesses do país e sua gente, fixado nas graves causas dos nossos 
males, sensível à incerteza quanto ao futuro do Brasil, diligente a respeito da sombra de guetos a nos rondar; temos 
milhões de patrícios carentes de trabalho, desamparados do emprego, certamente a fome para eles não é uma hipótese
remota, mas a conselheira má de sempre, passível de provocar reações das quais eventuais arbítrios podem servir-se, 
alegando mera baderna, para violentas repressões com suas usuais consequências. Precisamos urgentemente do trato 
educado, lhano e cortês, cortesia não implica fragilidade; temos urgente necessidade de restabelecer o primado da 
civilidade. Resta-nos, no Brasil, o incontrolável vício de comparar o país com outros e negligenciar de nos 
organizarmos para resolver de forma segura e permanente os nossos problemas. Como bom brasileiro, permito-me 
por um momento, apenas por um breve momento, não mais que isso, fazer uma incursão nesse terreno: Você já viu na 
Europa democrática, civilizada e educada alguém chegar ao governo senão voltado para as mais estritas necessidades 
dos seus países, para a conservação de suas riquezas e para os melhores interesses de sua gente?
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