
Um Bacio de 
"A Lei 13 de Maio só tinha um defeito; o de vir 

t a r d e " , registra, implacável, um competente e 
simpático biógrafo do imperador dom 1'edro li, o 
diplomata Heitor Lyra. Citado por ele, Batista 
Pereira responsabiliza o imperador brasileiro por 
ter ouvido os interesses de partido, cedido à pru
dência dos seus estadistas e preferido os emplas
tros contemporizadores d a transigência política. 
Em Civilização contra Barbárie, Batista Pereira, 
contudo, divide a culpa do chefe de Estado do 
Segundo Reinado com a mais competente elite de 
estadistas que o Brasil Já teve. "Esta culpa, po
rém, não foi só sua: compartilharam-na desde 
Bernardo de Vasconcelos até Cotegipe, os nossos 
maiores estadistas", escreve. Bernardo Pereira de 
Vasconcelos — ao lado do padre Diogo Feijó, o 
mais importante político brasileiro no momento 
da transição entre os dois reinados, possivelmen
te o momento mais dramático da História de 
nossa integração nacional, e "um aleijado que 
não se podia mover com facilidade" — é citado 
num artigo publicado pelo historiador Luiz Felipe 
de Alencastro na revista Veja desta semana. No 
artigo, comemorativo do centenário da Abolição 
da escravatura negra, que se festeja amanhã, o 
professor da Universidade de São Paulo (TJSP) re
corre à evidência de que, no século XIX, o Brasil, 
(um país, diga-se de passagem, respeitado na Eu
ropa e nos Estados Unidos por seu regime político 
liberal e sobretudo livre das tentações caudilhes-
cas da vizinha América Espanhola) andava "na 
contramão da História". E o ilustre regente, que 
percebeu o malefício da desagregação territorial 
das revoluções liberais da época e intuiu a neces
sidade da descentralização administrativa de um 
Estado sem competência técnica e sem recursos 
financeiros para ocupar o amplo Território Nacio
nal, foi incapaz de enxergar o mal produzido pelo 
regime escravocrata aos modos de produção de 
um país que ensaiava seus primeiros passos. 

Impressiona ao leitor atento da História do 
Brasil que Bernardo Pereira de Vasconcelos, o 
padre Feijó, o Marquês de Paraná e o Visconde de 
Rio Branco, estadistas de uma estatura jamais 
repetida na Republica, instalada com o golpe mi
litar de 15 de novembro de 1889, tenham cedido 
aos caprichos e preconceitos ideológicos da épo
ca, incapazes de perceber as consequências dani
nhas da escravatura sobre a economia como u m 
todo. Os grandes estadistas do Império, surdos ao 
clamor do mais expressivo movimento de massas 
da História do Brasil independente, nunca pude
ram ver que, ao protelar a Abolição do trabalho 
escravo no Brasil, apenas aumentavam o risco de 
uma trombada histórica monumental, pois o car
ro da economia, conduzido na contramão, ganha
va velocidade, enquanto os outros, marchando 
em direção oposta e correta, corriam com mais 
velocidade ainda. 

Mais do que isso, contudo, impressiona o fato 
de, 100 anos depois, o Brasil ter reiniciado sua 
marcha na contramão da História, justamente 
quando os outros países do mundo Já trafegam 
pela via do progresso, em velocidade supersônica. 
A Constituinte, que tem pretensões a escrever a 
nova Lei Áurea política, com um século de atraso, 
está, na verdade, produzindo um pacto de escra
vidão, um grande acordo de transigência política 
e interesses corporativos, no qual a Nação é entre
gue, de mãos atadas, por excesso de prudência, a 
grupos empresariais ou profissionais, ferrenhos 
defensores de seus próprios privilégios cartoriais. 

O texto curto e enxuto, assinado pela prince
sa Isabel, regente do Império, foi editado num 
momento em que a sociedade, pela lei natural da 
evolução, já se livrara da vergonha escravagista 
na prática: escravos abandonavam engenhos em 
fugas em massa e os militares se recusavam a 
transformar o Exército numa corporação de capl-
tães-de-mato aquartelados. 

O longo, enfadonho e contraditório texto que 
o Congresso Constituinte elabora hoje, sob enor
me ruído de opinião pública e submetido a pres-
sões e lobbies de toda a natureza, vem também 
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reafirmar, pela letra constitucional, velhus hâbi 
to:; <; crónicas enfermidades tio sistema politico e 
institucional montado no Brasil. A dileu nçainats 
notável é que, se há grandes vulto.s históricos, uns 
quais a sociedade brasileira pode eoluar o atraso 
na Abolição da escravatura negra, o mesmo não 
se pode dizer em teluçáo aos principais responsa 
vels pela assinatura do pacto de escravidão aos 
cartórios que se p iepa iana vigília constituinte (M 
Planalto Centrai. 

Com o cano de boi caminhando, na vereda do 
século XIX, na direçao contraria á escolhida pe
los outros países do mundo, o Brasil perdeu a 
grande oportunidade de participar do ciclo cK 
prosperidade vivido pela América do Norte n.< 
momento de exaustão do Império Britânico e do 
violentos conflitos bélicos que abalaram o conti 
nen te europeu, transformado num sangrento 
campo de batalha. Mercê de sua teimosia en, 
percorrer o caminho na direçáo oposta ao aponta 
do pela lógica e pelo pragmutlsmo, o Brasil pas
sou a merecer o folclórico epíteto de "país cio 
futuro", profecia nunca cumprida. 

D e s e m b a r c a d o no futuro dos chips e dos 
aviões a jato, o Brasil Insiste em sua vocação d. 
eterno contraventor do tráfego histórico para pc 
der, mais urna vez, uma oportunidade rarlssim,: 
Neste momento, em que vis interesses curtorla 
transformam a Constituição da Nova Repúbiii 
num panfleto mal escrito de um naclonailsi 
retrógrado e estúpido, mais uma vez a econon 
mundial entra num novo ciclo, no qual a a' 
tecnologia desafia os grandes impérios supetp. 
voados e excessivamente onerados pela crônii 
necessidade de defesa. Por teimar em trilhar cv 
minhos originais, desta vez ao lado de países c 
mo a Oulné-Blssau, o Perue a Nicarágua, o Dn 
se recusa a participar do primeiro mundo, ass 
mlndo uma posição tereelro-mundlsta prepoteu 
e burra, à altura apenas das mentes e dos co 
ções de seus estadistas mais representativos, : 
vero Gomes, Mário Covas, Ulysses Guimarães 
outras impagáveis personalidades de nossa rei 
tição farsesca da tragédia do Segundo R e i n a i , 
nfto resolvida nem mesmo pela áurea assinatvu 
de Isabel. 

Em seu perspicaz artigo na Veja, o professo 
Luiz Felipe de Alencastro conta uma história e.-
clarecedora sobre a contramão em que o Bia 
teimou em andur na segunda metade do ;,<-.;•! 
XIX. "José Bonifácio, por exemplo", conta <•! 
"espantava-se no porto do Rio ao ver doze esc . 
vos empurrando caixotes que seriam faclhiu-s • 
transportáveis numa carroça puxada a burro 
até mesmo a negro. Tratava-se de incorpora • 
roda à tecnologia daquela sociedade. Q i w 
imigrantes açorianos começaram a aument; > 
número de carroças na 'Paris dos Trópicos', i. 
veu-se contra eles o lobby dos loeau.a es de negi 
temerosos dos prejuízos que a roda Imporia 
suas rendas pela queda dos aluguéis", 

Na segunda metade deste século XX, os mi 
cantlllstas modernos lutam contra o resulta, 
contemporâneo da tecnologia da roda, pois 
entregam à tarefa traglcômica de tentar Impei 
o avanço vertiginoso da tecnologia, tomando 
empréstimo surrados argumentos naclonulis:. 
já enterrados em suas pátrias. Um século dcp. 
os mercadores da escravidão económica —- i . 
bertando seus Interesses pecuniários pessoa 
seu currículo cartorlal (inclusive no sentido <\ 
dos títulos protestados em cartórios proprJam 
te ditos) sob o manto dos símbolos nacional: 
continuam a percorrer a História na couttaii 
De liteira, 6 claro, porque, a exemplo de st 
ancestrais mercadores de seres humanos esciu 
zados, se negam a aceitar a tecnologia da roda. _ 
nos resta fazer votos para náo ser necessário rn; 
um século para este pacto cie escravidão, alin! 
vado agora em Brasília, se romper à força de m 
nova Lei Áurea. 
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