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6 * C £ e os olhos ergo a ver se inda parece, da vista se me 
O perde e da esperança"... Assim cantava o bardo Luís 

de Camões, há cinco longos séculos, e não é de crer que já 
naquele tempo ele pensasse-nos rumos da renascente democra
cia brasileira. 
•: Os brasileiros andam hoje de olhos baixos, cabisbaixos. • 
Esta semana foi a semana da promulgação da nova Carta , 
Magna, o que se fez com grandes festas em Brasília e generosa 
cobertura da imprensa e da chamada mídia eletrônica. Mas as " 
iestas, na Capital, foram dos políticos e das autoridades gradas 
x , em geral, dos comensais da Nova República, que não são 
poucos. \ 
.-,. , No resto do país, o povo, os cidadãos, as massas humildes, 
os burgueses, todo esse vasto conjunto que é a nação verdadeira 
& que Max Weber chamava de sociedade civil, não festejou 
•nada: manteve-se frio, curioso, desconfiado. 

Muda Brasil! Na verdade, nada mudou e não há indícios de • 
que, tão cedo,' coisa alguma venha a mudar, ao menos ha 
-essência da nossa vida pública e do nosso comportamento 
político. Ao contrário, o què a promulgação da Carta fez foi. 
desencadear, nas semanas precedentes, uma despudorada e 
desavergonhada onda de nomeações, favorecimentos, conces-
•sões de rádios e TVs, decretos e decretos-leis vários e variados, 
que engordaram as edições do Diário Oficial até fazê-las 

^estourar de tão cheias. 
Como era de esperar, os militares tiveram previamente 

"compensada, nos seus vencimentos, a nova incidência do 
Imposto de Renda, e o mesmo se preparam agora para fazer, 
em benefício próprio, os congressistas. Em outras palavras: os 
governantes e os políticos fizeram (estão fazendo) aquilo que 
todos esperávamos que fizessem: burlaram a Constituição,-
antes de promulgá-la, e continuam tratando de burlá-la, depois, 

Papo < furado JORNAL D Í BRASIL «9 OUT 1988 
em tudo que contraria ou possa contrariar suas conveniências e 
interesses. . ^, ] 

A festa verdadeira foi esta, do Diário Oficial, gordo de 
nomeações e favores — além daqueles que a própria Carta 
consagrou em seu texto, beneficiando funcionários e burocra-J 
tas, alargando cartórios, reservas de mercado e pepineiras 
diversas para os amigos do rei e da casa. I 

Muda, o quê? A liberdade, nós já a tínhamos. Desde a 
campanha das "diretas" e a vitóriade Tancredo, ela é entre nós 
virtualmente irrestrita. Faltavam as eleições e, estas, a Consti-"* 
tuinte adiou. Fica o governo, o mesmo governo. Fica a inflação.' 
Ficam a comilança e a roubalheira entre os políticos e sua' 
clientela de burocratas e negocistas. Fica o conseqüente déficit 
público, que não é apenas o rombo imenso nas finanças do] 
Estado: e sobretudo o calamitoso e continuado rombo na' 
educação e na saúde publicas, na qualidade da vida do povo i, 
dos cidadãos,vque nunca foram piores. ' 

A Constituinte, sem dúvida, consagrou no texto da lei os 
direitos e liberdades reconquistados, e cortou poderes e atribui
ções do presidente, submetendo-os ao crivo dos representantes 
do povo no Congresso. Mas, o que vão fazer esses representan
tes do povo com essas suas novas responsabilidades? 

Se os julgarmos não pelo que dizem, mas pelo que fazem, 
tudo o que se pode esperar é que continuem, agora com 
redobrado ânimo, a legislar em causa própria, a ampliar 
favorecimentos, privilégios e mordomias para si mesmos e para 
sua vasta clientela. 

A promulgação da Carta, aliás, por ironia, coincidiu com o 
reinicio do horário gratuito de'propaganda eleitoral, nas rádios 
e televisões. O horário gratuito é,uma violência e uma vergo-! 
nha, além de ser uma chateação. É um prolongamento do voto 
"livre" obrigatório; um fruto,da "democracia" compulsória,1 

imposta aos cidadãos, obrigados a pagar e a aturar a propagan
da de partidos e candidatos que não merecem seu apoio e, 
freqüentemente, os envergonham* > 
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Quem fez essa lei? Os próprios políticos, que nem sequer . 
dividiram decentemente o tempo entre os vários candidatos. 
Falam mais os mais fortes. E a conseqüência, desta vez, é que 
em cidades como S. Paulo e Rio estamos hoje pagando para que 
se exibam longamente nos'vídeos figuras de duvidosa folha 
corrida, envolvidos em trambiques e processos diversos. Se o 
país fosse sério, esses cavalheiros, hoje gozando dos privilégios 
de uma lei que eles mesmos fizeram, seriam obrigados à trazer 
no peito uma advertência semelhante àquela dos anúncios de 
cigarros nos Estados Unidos: Votar neste candidato pode ser 
perigoso para a saúde dos cofres públicos. 

A democracia compulsória do voto obrigatório e do 
-horário gratuito é, em si mesma, um trambique. Por que 
impedir os eleitores de ignorar candidatos que hão lhes mere- i 
cem estima ou respeito? Por que obrigar o cidadão a registrar-se 
e a votar, debaixo de vara? Se os candidatos fossem bons e os 
partidos bem organizados, essas e outras coerções seriam 
desnecessárias. Elas existem exatamente para mascarar o desen
canto e a desconfiança do povo e permitir que os nossos 
políticos continuem impunemente a ser o 'que são. 

No seu belo discurso de quarta-feira, o senhor Ulysses 
Guimarães excluiu da cidadania três quartas partes da popula
ção brasileira: "Só é cidadão", 'disse ele, "quem ganha justo e 
suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, 
lazer quando descansa". Por esse severo critério, as eleições 
brasileiras deveriam realizar-se... na Suíça, e essa talvez fosse 
uma boa maneira de conseguirmos eleger, enfim, um governo e 
um Congresso decentes. 

A eloqüência (e a demagogia) têm razões que a própria 
razão desconhece. Mas, o doutor Ulysses é, sem dúvida, um . 
orador mais interessante e representativo do que o seu parceiro 
e rival José Sarney. Suas frases são curtas e ousadas. Vale a 
pena ouvi-lo. . 

"A moral é o cerne da Pátria", afirmou ele. "A corrupção 
é o cupim da República. A República, suja pela corrupção 

impune, tomba nas mãos dos demagogos que, a pretexto'de 
salvá-la, a tiranizam". E mais: "Não roubar, não deixar roubar, 
pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral 
pública". 
' Belas e inspiradoras palavras. Mas de que República 

estaria falando o doutor Ulysses? Da sua Nova República? Não 
deixa de ser curioso ver a corrupção verberada e a moral 
exaltada pelo presidente de um*Congresso que se notabilizou 
pelos trens da alegria e pelas mordomias que criou para si 
próprio; pelo presidente de uni partido; o PMDB, que é o 
partido de Orestes Quércia, Otávio Ceccato e Newton Cardos.o, 
e quer agora eleger José Colàgrossi prefeito do Rio. Um 
partido, enfim, que é o grançle sustentáculo (e o grande 
beneficiário) da Nova República, com a sua extensa fieira'de 
escândalos e comilâncias, desdejo Sul Brasileiro, até a No'rte-
Sul, a-Séplan e a corretora do jBanespa. \ 

Ou será que o doutor Ulysses vai agora passar-se para'os 
tucanos? O presidente da Consjituinte é um homem pessoal
mente honrado e, como político,'sem dúvida pelo menos ium 
palmo mais alto qúea maioria dos seus pares. Mas, se ele quer 
moralizar a nossa desmoralizadáWida publica, precisaria come
çar pelo seu próprio partido e pelo seu próprio governo. Pela 
sua República. { '. 

' O país está cansado de demagogias. Na festa de quarta-
feira, falando aos políticos reunidos no Congresso, Ulysses foi 
aplaudido 59 vezes. Por quê? Porque o seu belo discurso não era 
para valer. Os deputados, senadores, ministros, prefeitos e 
governadores aplaudiram o lidei- com tanto mais calor quanto 
estavam tranqüilamente certos de que suas palavras se destina
vam às arquibancadas, e nãojbuscavam resultados práticos 
efetivos. |« 

Não é o Brasil que precisa mudar. O que precisa mudar é a 
Nova República. E o governo. Esperemos que a esperança não 
"se perca, e o governo mude... para melhor. 


