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A vontade 
do freguês 

GERALDO FORBÊS 

Pois é. O nosso valoroso Congresso 
não teve a bravura de contestar a ditadu
ra, não teve a coragem de nos dar as 
diretas, não tem vergonha de se pagar 
tetons indevidos e entretanto tem o peito 
de dar um golpe de Estado. 

Golpe de Estado? Sim, minha senho
ra, o que caracteriza um golpe é a viola
ção ou a derrogação da ordem jurídica 
vigente por algum individuo ou grupo 
que institui, sem consulta à ou autoriza
ção da cidadania, uma nova sistemática 
legal. 

E f oi exatamente isto que, conluído 
com o presidente, fez — em Io turno — o 
Congresso dos pianistas: anunciou a mor
te da presente Carta (horrível, pois outor
gada pelos militares) e concedeu, de moto 
próprio, a si mesmo, poderes constitucio
nais. Este nosso é um paisinho danado de 
criativo. Acaba de inventar o golpe da 
classe politica. 

A desculpa oficial para o malfeito é a 
velha patranha do bieho-papão. Com 
uma ponta de desprezo por nossa pobre 
ignorância, repetem os lideres da fraude a 
sovada frase, falsamente inteligente — 
não é a Constituinte ideal, mas a possível. 

Resolvem assim dois problemas. Evi
tam discutir o indiscutível—o Congresso 
Constituinte não é a melhor solução nem 
é a que o povo quer, concedem os golpis
tas. Porém, acrescentam eles, é a única 
fórmula aceitável, e com isto deixam no 
ar a suspeita sobre famosas forças ocul
tas jogando a culpa nas costas dos mili
tares. 

Bem, ninguém duvida que, por causa 
da fraqueza congénita do presidente res-
taurou-se até um certo ponto a tutela 
fardada. Mas não há quem acredite na 
possibilidade de um "pronunciamiento", 
caso um plebiscito optasse por uma As
sembleia Constituinte convocada para a 
exclusiva tarefa de escrever a nova Cons
tituição. 

Esta última alternativa, propugnada 
pelos que pensam não ser possível, obe-
decendo-se às conveniências passageiras 
dos eventuais donos do poder, escrever-se 
uma Constituição de boa qualidade e 
possivelmente duradoura, foi rejeitada, 
na verdade, por contrariar os interesses 
pessoais do dr. Sarney e de seus compa
dres, os políticos profissionais. 

O presidente teme o encurtamento 
do mandato que, por azar, herdou. A cor
poração classista dos políticos de carreira 
teme a perda de seus lugares e das sinecu-
ras da parentela. Os militares preferem 
lidar com os mansos que já conhecem. 
Resultado? Mais em engodo do mándari-
nato. Vem aí a Conspurcuinte/87. 

E a culpa é nossa, que aceitamos este 
esbulho. A culpa é dos estudantes, que 
nem se mexeram. Aonde o XI de Agosto 
de outrora? A culpa é dos partidos, ontem 
idealistas na oposição, hoje fisiologistas 
na situação. Aonde o Ulysses das diretas? 
A culpa da criação deste híbrido mostren-
go é, enfim, de todos nós, acomodados e 
desesperançados. 

O povo brasileiro ainda não percebeu 
que tem direitos políticos. Aliás, não crê 
mesmo, que tenha os mais comezinhos 
direitos civis, acostumado e acabrunhado 
com tanta violência, tanta corrupção e 
tanta ineficiência judiciária. Daí a gene
ralizada atitude do "tudo bem", "é assim 
mesmo", "não tem jeito". Não se presta 
mais queixa policial e não se insurge con
tra os abusos das autoridades. Viramos 
um povo apático e cínico. 

O brasileiro, com carradas de razão, 
também não acredita nas instituições e 
nos políticos. Só acredita em seu próprio 
esforço de sobrevivência e progresso pes
soal e não quer nem saber do resto. Cada 
um por si e Deus por todos, parece ser o 
slogan nacional. 

Prova cabal do cinismo e pouca con
sideração com que se encara o processo 
político como instrumento de melhoria 
social é a pesquisa Gallup apontando 
uma grande massa de eleitores paulistas 
jogando fora o seu voto no cacareco bur
lesco encarnado pelo sr. Jânio Quadros. É 
o voto do tanto faz, "qualquer porcaria dá 
no mesmo". 

Esse irresponsável comportamento 
revelador da falta de crença na atividade 
política e falta de amor pelo País é real
mente desanimador. Mas o fato, sem des
culpá-lo, é que foi a descrença injetada no 
povo pelos sucessivos e corriqueiros 
exemplo de descarada renegação de pro
messas eleitorais, de impune corrupção 
administrativa e de continuadas e lucra
tivas negociatas envolvendo figuras dos 
governos. Até os militares, que antes de 
64 gozavam de imaculada reputação, aca
baram entrando na dança. Isto tudo ex 
plica a sobrevivência da união Maluf, 
Delfim e Jânio, e o apoio que recebem de 
desesperados e desavisados. 

O quadro de divórcio entre o cidadão 
e o político tem de ser alterado, se quiser
mos construir uma nação democrática e 
próspera. Todos têm de se conscientizar 
de que o nosso desânimo e a nossa abs
tenção nâo ajudam a mudar nada. Ao 
contrário, abre o caminho aos aventurei
ros, aos demagogos e aos autoritários que 
usurpam o nosso poder, a eles entregues 
sem resitênclas. 

Na questão Prefeitura de São Paulo 
parece muito claro que, se desgraçada
mente o sr. Jânio Quadros vencer, a de
magogia predatória dos anos 50 e o trata
mento da coisa pública como privada, 
especialidade da dupla Delfim-Maluf, fi
lhotes diretos da ditadura, estarão sendo 
reinstalados com toda pompa. 

Na questão Constituinte, o futuro do 
pais não pode ser jogado às baratas do 
Congresso. Temos agora de lutar com to
das as forças pelas candidaturas avulsas, 
e pela redistribuição dos assentos na Câ
mara de forma proporcional ao eleitora
do. Esta é uma causa sobretudo paulista 
e se aceitarmos, inermes, à desproporção 
que beneficia os estados e territórios 
mais atrasados, então mereceremos a 
conspurcação. 

Mudanças de estruturas nacionais 
viciadas por décadas de abusos, não se 
fazem da noite para o dia. É todo um 
processo, lento e penoso, que só anda 
com a nossa participação soberana. 

O Brasil nos pertence. Nós pagamos a 
conta e nós devemos comandar. A omis
são leviana e irresponsável dos brasilei
ros é quê os leva a engolir pratos feitos, 
isto quando há pratos e alguma coisa 
neles. 

A restauração de nossos direitos e a 
reconstrução do País só dependem de 
atos de nossa vontade politica. A Consti
tuinte e a eleição em São Paulo são episó
dios capitais e decisivos do processo e, 
afinal, moldarão o nosso futuro e a vida 
de nossas crianças. 

Aproveitadores, aventureiros, dema
gogos e usurpadores estão à espreita e já 
mostram suas garras. Não podemos lhes 
entregar a partida nem perder a esperan
ça. O Brasil merece melhor. 

A decisão é sua. 
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