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Este Correio tem para mim um significado especial, na medida em que 260 semanas fazem cinco anos.
Significa que, tendo encerrado meu último mandato de senador há pouco mais de seis anos, eu encontrei esta
fórmula de continuar fazendo política sem as obrigações da militância engajada em responsabilidades. A
obrigação da comunicação semanal era uma disciplina interna, minha, não decorrente de obrigação
assumida.
Fazer política foi o mister da minha vida, depois de tentativas na juventude em outros campos; foi e
segue sendo o meu grande interesse, hoje associado à literatura. Interesse e obrigação, na medida em que
passei a considerar dever de cidadania, responsabilidade de cidadania, para qualquer um, o interesse pela
política.
A meditação sobre a evolução do ser humano, no sentido darwinista da expressão, aponta para um ser
vivo cada vez mais associativo, vivendo em imensas aglomerações, sujeito a um emaranhado de condições e
de interesses, muitas vezes altamente conflitantes, que demandam deste ser uma capacidade cada vez maior
de conviver com e administrar esses conflitos e condicionamentos. Pois esta é a missão da Política, a mais
difícil das atividades humanas: tornar viável, civilizada, humana, e até feliz, esta convivência conflituosa.
Este desafio exige, a meu ver, três qualificações principais do exercício desta missão: Democracia,
Ética e Espírito Público, ou de Colaboração, ou de Construção Associativa.
Democracia é o reconhecimento do outro em pé de igualdade; é a tolerância verdadeira e mútua das
opiniões adversas; é a admissão de que o pensamento contrário tem o direito de convencer a maioria da
sociedade, e o respeito a essa eventualidade. É a rejeição frontal a toda tentativa de imposição de um ideário
pela violência.
Ética é o acatamento dos deveres de comportamento que a sociedade sanciona como obrigatórios a
todos. A Ética é universal para cada sociedade; é o princípio segundo o qual um cidadão só deve fazer coisas
que todos têm o mesmo direito de fazer. A Ética admite, porém, relativizações dos seus mandamentos. Por
exemplo, é permitido matar para salvar a própria vida; é permitido furtar para matar a fome cruel; é permitido
mentir quando a mentira é necessária ou benfazeja, o que ocorre frequentemente na política. O pressuposto
dessa tolerância é o de que a permissão é também universal nesses casos, isto é, válida para todos: qualquer
um pode matar em defesa da vida, pode furtar para comer quando a fome é cruel, e pode mentir nas
circunstâncias permitidas.
A Ética evolui e muda, no sentido da humanização: ela já permitiu a crucificação, a escravidão, a tortura
para obter confissão, o absolutismo do poder monárquico. Qualquer um entende o que seja a humanização
nesse processo de evolução da Ética. Hoje, a pena de morte está em vias de receber condenação geral, o
casamento homossexual está em vias de ser admitido; a inadmissibilidade da guerra ainda está longe, mas
quem tiver visão de longo alcance pode vê-la no horizonte do final deste século. E hoje, ditadura, por mais bem
intencionada, nunca mais!
O mais difícil de definir e aceitar é o espírito de colaboração ou de associação, humanizador. Hormônios
e enzimas do corpo humano foram criados no processo evolutivo para disputar com outros o território da
sobrevivência. A mania da guerra vem desses primórdios. Uma parte da guerra civilizou-se e se fez
competição no mercado; mata menos, hoje, mas continua matando e aleijando de estresse e de loucura, e
matando e aleijando sem necessidade, sob o comando do capital, do lucro, da eficiência econômica, do PIB
crescente, do business, dessa nova divindade, o mercado, que tem de ser desdivinizada e o será no processo
de humanização do homem. Processo que vai em direção a essa nova espécie altamente socializada. Em
direção a novas formas de organização política, fundadas cada vez mais na colaboração do que na
competição, chamadas genericamente de Socialismo.
Estes Correios têm discutido muito essas qualificações da missão política. E eu vou continuar
discutindo essas questões, quem sabe (?) por mais cinco anos. Pela obrigação ética de seguir fazendo política
nesta esfera mais reduzida mas ainda ao meu alcance. A regularidade semanal, entretanto, talvez já não se
possa cumprir mais, em razão de causas que também são humanas: a velhice dura e implacável, e os
encargos de amor do final de vida.
De qualquer maneira, comemoro comigo mesmo este Correio 260.
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