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Ética no Governo' 
O Governo explica suas prioridades econômi

cas, e avança modificações políticas. Para 
além desses dois planos, entretanto, que podem 
provocar interessantes divergências e acalorados 
'debates, assumiu o Governo um compromisso 
\ético que, este, está acima de qualquer discussão, e 
pode ser entendido por qualquer um, com toda a 
,força do sentimento moral que existe no interior do 
homem. 

"A seriedade para com a coisa pública é 
permanente erri nossas deliberações", disse o Presi
dente Sarney no importante discurso^ ao Ministério 
do dia 7 de maio. Os brasileiros sabem o que isto 
"significa. O período mais recente da vida nacional 
«foi marcado por dificuldades de toda ordem; mas 
ficou assinalado, sobretudo, pela aparente desapa-
;rição de todo senso ético — a um grau m que se 
torna impossível ávida comunitária. Os escândalos 
puseram-se a rebentar em ritmo sempre mais 
'intenso; e o mais recente deles é a "quebra" do Sul 

..Brasileiro. Viam-se por todos os lados imensos 
sorvedouros por onde desaparecia a riqueza nacio
nal, por incompetência mas, em grande parte, por 
manipulação ilícita. Como pedir ordem e trabalho 
â um povo que se vê, desta forma, logrado? 

Relevante sob vários aspectos, o discurso ao 
Ministério do Presidente Sarney representa uma 
tomada de pulso também desse descalabro ético. O 
Presidente estabeleceu "especial urgência à pro
posta de legislação que vai tornar realidade a 
punição para todos os responsáveis por fraudes no 
setor financeiro"; e acrescentou: "As leis existen
tes representam uma porta aberta para à impunida
de, e são necessárias providências de imediato 
controle e vigilância para as atividades desse setor, 
de modo a que não se repitam ps escândalos que 
envergonham a Nação". 

Seria inimaginável e inaceitável que nessas 
palavras fortes estivesse escondida a mais ínfima 
porção de retórica. O povo brasileiro viu estendida 
até o máximo á sua capacidade de tolerância para 
com a impunidade e a irresponsabilidade no mane
jo do dinheiro, público ou simplesmente o do 
jlheio. E esta é uma área em que o cidadão comum 
não precisa de esclarecimentos sofisticados: é da 
•natureza do processo de afrouxamento moral que 
ele não possa ficar escondido, e nem consiga 
>estabilizar-se num determinado ponto. Quando 
cessam de, agir os freios éticos, o impulso é cada yez 
.mais forte ladeira abaixo, atè chegar-se ao desola
do território em que os brasileiros! se viram.de um 

"dia para o outro habitando: território aparente
mente sem lei, sem valores, sem dignidade, sem 
perspectivas de futuro. 

Tão forte e natural é a existência do senso, 
ético no cidadão comum, no homem do povo, que 
estes tendem às vezes até mesmo a uma valorização 
excessiva de alguns detalhes. Ofende mais, por 

exemplo, uma mordomia que não desequilibra o 
orçamento da República do que a incompetência 
ou a frouxidão de um diretor de estatal, infinita
mente mais danosa. 

Isto acontece porque o senso ético não traba
lha com quantidades, e sim com realidades. A 
mordomia choca porque aparece claramente como 
abuso (quando se trata de abuso); enquanto a 
incompetência administrativa — e até mesmo a 
desídia nos altos escalões — pode ocultar-se sob o 
véu da sofisticação técnica. 

O discurso do Presidente mostra atenção a 
esse detalhe, quando afirma: "Se não devemos nos 
mover pela histeria punitiva, é conveniente verifi
car onde e como foi possível a ação corruptora, e 
cuidar para que tais fatos não se repitam". Reforça 
as suas palavras: "A economia nacional não pode 
mais ser compelida a assumir prejuízos provocados 
pela incompetência, pela desídia ou por crimes dos 
que administram recursos de terceiros". 

Esta é uma satisfação que a Nova República 
presta à opinião pública; e nada podia ser mais 
oportuno e urgente. Menciona, por exemplo, o 
novo Governo uma "opção preferencial pelos 
pobres" que utiliza diretamente a linguagem dos 
círculos eclesiásticos; e seria insensato negar que os 
pobres, neste país, merecem uma "opção preferen
cial". Nem mesmo uma bandeira tãô justa, entre
tanto, resistiria ao clima de promiscuidade moral 
que os novos governantes prometeram abolir. 

Têm condições para isso: a grande notícia da 
atualidade brasileira é a mudança de regime; 
menos porque fulano tenha sido substituído* por 
sicrano mas porque mudou, realmente, o regime; 
e, com essa mudança, terminam as cumplicidades 
em que se apoiava o anterior. Nem mesmo é 
importante o fato de que o atual Presidente tenha 
servido à "velha República": seria ingênuo acredi
tar que, mudando um regime, mudem obrigatoria
mente todos os nomes: O que cumpria mudar era o 
encantamento negativo que pesava sobre o antigo 
regime; a atmosfera opressiva em que todos'se 
sentiam imediatamente'—- mal ultrapassado o por
tal dos palácios — envolvidos numa culpa coletiva, 
numa indução à complacência, à perda dos valores 
éticos sem os quais uma República não se mantém 
de pé. 

; Essa atmosfera foi literalmente varrida pelos 
últimos 20 anos de vida brasileira,>na sua precipita
ção. , simultaneamente trágica e transfiguradora. 
Um movimento que alterou a face do poder, os 
princípios em que ele se apoiava, as bases que o 
sustentam. E, nesse renascimento cívico,.renasceu 
a esperança de um retorno da nossa vida pública a 
padrões dignos da consciência ética do mais sim
ples cidadão. O Presidente Sarney assumiu o 
compromisso de ser fiel a essa transformação. Seráfl 
julgado, um dia, pela capacidade de honrar a su< 
palavra. 
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