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. -^ s Porque a forte aspiração de nos--
$à sociedade de se libertar do estig-' 
ma, que pesa sobre os povos desta] 
Jfofellz Latlnoamerlca — o de sempre1. 
.qpabar sucumbindo a tutelas miiifa-: 
jes e/ou ditaduras caudilhescas — 
.não poderá, desta vez, ser de novo 
enterrada, só por causa de um go-

'vefjio desmesuradamente negligen
te, imprevidente, incompetente, con-
fusp e corrupio; porque apesar do 

"• , <iaos económico em que nos fizeram 
•mergulhar, gerado por um insidioso 
estelionato eleitoral — aquele que. 
•ludibriou os eíeiíores com a vigarice 
dõ- "congelamento permanenfe" pa-
-tiTIoao em seguida à retumbante vl-
itóría, antes de terminada a apura--

çfla das urnas, desferir a gelada 
: ("descongelada.) punhalada — não se-
-T.Õ. por ls30 que haveremos de desis-
,íir>da tão sonhada democracia; por-
a\\e apesar àe estarmos assistindo, 

,como nunca antes em toda a nossa 
fifsíória, ao despencamento geral 

• dos padrões de morallade da adml-
'iilç/raçflo pública, em todos os nl- ' 
beis — e da vida política —, apesar 

yQÒ"empregulsmo, do clientelismo 
•cíeíçoeíro, das mordomias, do des-
'pàfdíclo de dinheiro dos contribuin
tes ;.?cr agora praticado com a maior 
'desfaçatez, sem quaisquer disfarces, 
-neáie imenso ba.lcõo de negócios es--
'Gusos em que se transformou o espa-
.ÇG público/político brasileiro, onde 
.um ano a mais de mandato presíden-. 
ciai é comprado aberíameníc com 

. ,cargos c verbas federais ofertadas 
,ap,s, governos estaduais, nem por ls-< 
so,a sociedade brasileira já chegou 
ao .ponto de desacreditar, por com-
píéío, da possibilidade de o poder 

,cfuií comandar os seu3 destinos, tal 
tiomo ocorreu e ocorre em tantas na-

'çpès do mundo, que apenas desta 
•forma (democrática) têm alcançado 

.'eitágtos avançados de desenvolvi
mento económico, social, político e 

'dc civilização; porque apesar dos 
•acidentes de percurso — e o governo 
•qué atesta não é um desastrado aci
dente de percurso? — a tnsf itucíona-
•lliáçáo democrática é um processo 
continuado, nao um momento histó

rico isolado, é um longo caminho a 
•sei'percorrido, não uma delimitada 
Ç.lfVeíra a ser atingida; porque }a-

,mats deixará de ser válido o velho 
Arjffsmo: só se chega á democracia 
^praticando democracia, com elei
ções para todos os nineis transfor

madas em mera rotina,e nao mais 
"éijl históricos aconíeclmentos; por
que só se chega d democracia com o 
julgamento continuado dos homens 
públicos nas urnas, com escolhas 
eleitorais boas, regulares ou péssi
mas — íanío faz, pois todas servirão 
àb processo de depuração da vida 
pública, dos partidos políticos e das 
formas de gerenctamenío da admi
nistração; porque ainda há esperan
ças de se conter os sonhos megalo-
maníacos do tipo ferrovia Mamar 
(sid_ucla que vai do Mato ao.Mara-
nfiSoJ, Sldemar ("Siderúrgica do Ma-
tànhão), asfaltamento da Transa-
mtoíônica e outras faraonlees Irres
ponsáveis que nos custarão em con
junto muitos bilhões de dólares, en
quanto continuamos cncalacrados 
com uTiia dívida externa monstruo
sas impagável, cada vez mais inego
ciável, a comprometer já o produto 
ao trabalho dos nossos bisnetos; por-
<fiiÇ ainda há esperanças de que, 
íijíesar de todo o esforço concentra-
do\'— com vcrba3, cargos e transa
ções mil — na compra do quinto ano 
de'mandato presidencial, a Assem
bleia Nacional Constituinte, pela 
mífloria de seus membros, poderá re
sistir e afirmar sua soberania, deli
berando sobre o que è de sua exclusi
va'compeíínc ia ~ o mandato presi
dencial —, convocando eleições pre
sidenciais dlretas para logo após a 
.promulgação da nova Carta Magna; 
porque ainda há a possibilidade de 
referida decisão da Constituinte re
verter o quadro de desânimo pleno, 
geral e irrestrito, de descrença pro
funda, de desconfiança monumen
tal, de indignação caiada, de revol
ta contida, de desesperança abissal, 
que configura o estado de Animo 
atual da sociedade brasileira, cm to
das as suas classes sociais, grupos, 
contingentes regionais e setores de 
aíividade económica; porque ainda 

ha a possibilidade de surgir algum 
alento decorrente de alguma expec
tativa de mudança capaz de nos ti
rar da hiperinflação e da hiperre-
cessâo — mudança que só ocorrerá 
quando for encurtado o tempo de du
ração deste hiperdesastrado gover
no; porque nõo deverão prevalecer 
os propósitos dos eternos conspira
dores, dos golpistas sistemáticos, 
daqueles que julgam ser "alternati
va" de salvação nacional uma tute
la imposta pelas armas — esquecen-
do-se de que o enorme despreparo 
que hoje demonstra a classe política 
brasileira nao deixa de ser uma tris
te seqílela de mais de duas décadas 
de autoritarismo, de servilismo ao 
sistema milfíar, que impossibilitou o 
aparecimento de novas e autênticas 
lideranças no cenário politico de 
nosso pais; porque tais eternos cons-. 
plradores, que sempre estilo a insu-
fiar setores das Forças Armadas, ce
vando ambiçóes pessoais de poder, 
desta vez não conseguirão facilmen
te convencer os chefes militares a 
quebrar a normalidade ínstitucio- ' 
nal, pois as Armas do Brasil hoje 
estão empenhadas, mais do que nun
ca, no projeto de democracia de nos
sa sociedade — ndo pretendendo, as
sim, que continuemos com aquele es
tigma das republíqueías latino-ame-
ricanas, civilmente ingovernávets; 
porque tudo indica que o próximo 
general ou militar de outra patente 

, que o JPais vier a ter, eventualmente, 
como presidente da .República, será 
por melo de eleições livres e diretas 
— uma vez que poderão eles concor
rer ao posto pelos partidos instituí
dos, como quaisquer outros candida
tos civis; porque com todas as difi
culdades, sofrimentos, decepções 
porque está passando, na maior cri
se económica de sua História, a so
ciedade brasileira nâo aceitará em 
hipótese alguma o retrocesso polfti-
co-ínstííucíonal, a perda de sua au
tonomia, a usurpação do direito de 
conduzir, bem ou mal, seu próprio 
destino; porque não perdemos ainda 
a esperança de que cheque um belo 
dia, após muitas urnas, governos, er
ros e acertos, emque a grande maio
ria da classe política e dos homens 
públicos deste pais tome, finalmen
te, vergonha na cara, e busque o pra
zer maior de servir á coisa pública, e 
não o menor de seruir-se dela, que 
encare a administração como o lu
gar dã realteaçflo e nflo o da locu-
pletaçáo; porque nflo perdemos ain
da a esperança de que despontem, 

mesmo dentro deste quadro melan
cólico, pobre, mesquinho, repieío de 
ambiçcVzinhas perso7:altsta3 e Ime
diatistas, algumas verdadeiras lide
ranças políticas, capazes de puxar 
uma corrente positiva, tanto em di-
reçflo às necessárias transforma
ções sóclo-econõmlcas, no caminho 
do desenvolvimento c da justiça so
cial, quanto em dinveno ao aperfei
çoamento poí£tico-i;isíííucionaI, no 
caminho da plena democracia; por
que apesar de muitos dos descom-
passos crónicos, originados de nos
sa própria formação histórica, so
mos um povo bom e generoso, pro-

• prieíário de uma base territorial tão 
imensa quaiito rica — e por isso não 
podemos nos conformar com uma 
posiçáo de permanente inferiorida
de, perante tantos povos do mundo 
que chegaram ao desenvolvimento e 
á civilização pela via do regime de
mocrático. 

Eis porque achamos que não ha
verá mais golpes mi l i t a res no 
Brasil. 

P.S.; Acabamos de reler o Cândi
do — ou o Otimista, de Voltaire. 


