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f' Na Constituição, sabedoria 
IfFÉRÉttef 

O Brasil não é, infelizmente, um 
pais farto em sábios. Na produção de 
sábios, afinal, não somos desenvolvi
dos. Nem sequer chegamos ainda ao 
estágio de "em desenvolvimento" nesse 
sgtpr. No entanto, a nossa Nova Repú
blica, com uma falta de modéstia preo
cupante, quer formar — a exemplo do 
que se fazia antigamente nos países 
orientais, nalgumas tribos indígenas 
que ainda conservam os velhos costu
mes e também o que fez o general De 
Gaulle, na França, em sua megaloma
nia de "chefe" de Estado — um Conse
lho de Dez Sábios brasileiros para, ob
viamente, dar conselhos ao presidente 
e aos seus auxiliares de governo que, 
aliás, se têm revelado extremamente 
carentes dessa assessoria. 

A Grécia clássica, berço da semen
te democrática, foi naturalmente mais 
modesta na convocação de sábios para 
alèçraselhar seus dirigentes. Eram ape
nas sete os sábios da Grécia. Dois des-
seg sete sábios conselheiros, entretanto, 
&e revelaram pela sua sapiência: Sólon, 
que se realçou com uma excepcional 
lucidez legislativa e firmeza de convic
ções, por isso considerado o pai da le
gislação democrática; e Tales, de Mile
to, ilustre matemático, astrónomo e fí
sico, além de profundo filósofo, na ver
dade o mais antigo e mais prestigioso 
dos sete, admitido por Aristóteles como 
o primeiro dos filósofos jónicos. 

Os outros cinco dos Sete Sábios da 
Grécia, menos conhecidos, foram: Bias 
ou Biante (de Priena); Quílon (de Es
parta); Cleobulo (de Lindo); Periandro 
(de Corinto) e Pítaco (de Mitilene). 

Eram figuras de filósofos eminen
tes, sábios comprovados nas duras per-
lengas culturais gregas, tão comuns na-
çaeles tempos. E de vida pessoal e fa
miliar exemplares e inatacáveis. Pes
soas experimentadas, populares, sobre
tudo, e exatamente pelo seu saber nos 
vários ramos do conhecimento da épo
ca (século IV a.C), mas particularmen
te peia sua sabedoria no campo políti
co, social e filosófico. Tinham estrutura 
moral e de saber para enfrentar, numa 
discussão pública, outros sábios da 
época, que não eram poucos e dos quais 
representavam a nata. 

Mas eram sete. Apenas, sete, como 
sete ..— e às vezes menos* — eram 
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integrantes dos Conselhos de Anciães 
da Velha China, por exemplo, embora 
também poderiam compor conselhos 
com maior número de componentes, 
pois sábios não lhes faltavam. 

Mas o Brasil de hoje, da Nova Re
pública, quer dez sábios ho seu Conse
lho de Sábios. Não deixa por menos. 

Será que dispomos de tantos sábios 
assim? A coisa se complica se se fixar 
exigências para a escolha dos sábios 
tupiniquins como, por exemplo, a con
dição primeira: há que ter participado, 
por certo, da campanha das "diretas já" 
e ter pertencido ao partido da oposição 
ou ter sido dos que apoiavam a situação 
e, depois, passaram a ser simpáticos 
aos que formaram a uma chamada 
frente liberal. Caso contrário não será 
um sábio confiável. Haverá, por certo, 
inflação de sábios entre os que integra
ram o movimento das "diretas já", mas 
que, embora sábios, não alcancem o QI 
de sabença indispensável para ser sá
bio da Nova República. 

Pode ocorrer, também, que apare
çam tantos sábios desejosos de serem 
conselheiros da Nova República que, 
no fim, a condição de sábio passe a ser 
objeto de demérito para aqueles que 
realmente saibam das coisas. Afinal, 
muitos daqueles sábios, humanos que 
são, animam o desejo de apenas osten
tar o título de, a exemplo da Grécia 
Clássica, um dos déz sábios da Nova 
República Brasileira. A História regis
trará... Quem sabe terá uma carteirinha 
ou distintivo de sábio. 

Não há dúvida de que será intelec
tualmente estimulante, interessante e 
comovente assistir-se à briga dos sábios 
pela conquista do título de Conselheiro, 
assim eomo as "manobras" políticas de 
"alto nível" de que lançarão mão para 
obter o apoio desta ou daquela corren
te, deste ou daquele político, desta ou 
daquela agremiação. Os partidos, em 
especial, terão os seus sábios candida
tos. No PC, no PC do B, entre os socia
listas, sobretudo, onde abundam os sá
bios, a disputa deverá ser acuradíssi
ma. Ao contrário, alguns outros parti
dos desistirão de integrar o Conselho de 
Sábios porque, infelizmente para eles, 
os seus quadros são jejunos dessa espé
cie de homo. 

Não é difícil imaginar as dificulda
des que o presidente e sua equipe terão 
de enfrentar para formar esses Dez Pi-
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lares de Sabedoria no qual se assentará 
a Nova República a fim de dirimir as 
suas dúvidas cruéis. Para fazê-lo, terão 
de ser mais sábios que os próprios sá
bios que pretenderam escolher para o 
seu staff. Como vai ser, então? 

Cremos não haver dificuldade. Pri
meiro será evitar o problema da escolha 
dos sábios. Já que não temos tantos 
sábios em disponibilidade, o melhor é 
desistir daqueles que temos, ou pensa
mos que temos. Afastado o problema 
da escolha que seria a grande parada a 
ser resolvida, o governo passaria a pen
sar em escolher pessoas não de saben
ça, mas pessoas dotadas de sabedoria. 
Destas o Brasil é rico, riquíssimo. Pode
riam, até , constituir produto de expor
tação. Não vai o governo, porém, encon
trá-los no meio político. Nem mesmo 
entre a fauna intelectual. Muito menos 
no novel Ministério da Cultura. Vai en
contrá-los, com toda a certeza, no meio 
do povão, no Rio, São Paulo, Minas Ge
rais, Rio Grande do Sul, em todos os 
Estados brasileiros que afinal, não vão 
disputar maior ou menor número de 
membros do Conselho, eomo acontece
ria, a fim de impor prestígio, para um 
Conselho de Sábios. Entre os nossos 
"caipiras", como os chamamos folclori-
camente, há expressivos e humildes ho
mens de sabedoria, que entendem mais 
de agricultura, de reforma agrária, que 
qualquer sábio nessa matéria. E acon
selharão eficientemente, com dignida
de, em linguagem simples, compreensí
vel, não enganosa. 

No dia em que o povo for ouvido 
através das vozes dos seus homens de 
sabedoria e não pelos sábios do asfalto, 
dos escritórios e das bibliotecas riquís
simas em obras que nunca foram lidas 
ou consultadas, as coisas hão de melho
rar muito. 

Isto pode ser conseguido se colocar
mos na Constituição que vem por aí 
aquele preceito básico: "Todo poder 
emana do povo e pelo povo será excer-
cido". Isto significa que o poder será, 
efetivamente, exercido pelo povo e não 
"em seu nome", como sempre figurou 
em nossa Lei Maior. 

O Brasil precisa da sua sabedoria — 
e não de sabença dos homens, de certos 
homens — na elaboração de sua nova 
Constituição, que se espera seja real
mente nova, isto é, inteligente, corajo-aj 
sa, e profundamente inovadora. II 


