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SABEDORIA DE LULA

Vinte e cinco anos fez a nossa Constituição, um quarto de século em que a democracia se consolidou
definitivamente em nosso País, depois de várias investidas de ditaduras esclarecidas que sabiam mais do que o próprio
povo o que era melhor para o povo. Consolidou-se ao ponto de realizar um feito incomum e verdadeiramente histórico
que espantou o mundo: a eleição límpida de um torneiro mecânico, sem formação superior, para a Presidência da
República. Um operário, eleito e reeleito, consagrado como líder político pelo Brasil e pelo mundo, que, antes, participou
da elaboração desta Constituição Cidadã, e que foi homenageado pelo Parlamento na comemoração deste jubileu.
Pois nesta homenagem, ao discursar ante os parlamentares, o Líder mais uma vez manifestou sua sabedoria
política e filosófica, adquirida pela aplicação do seu talento aos ensinamentos que a experiência lhe proporcionava ao
curso das atividades que desenvolvia.
Enalteceu a importância e a nobreza da atividade política, particularmente da atividade parlamentar, apesar de
todas as deformações que vêm sendo sentidas nessas atividades, levando a população ao julgamento genérico de que
o político é corrupto e o Congresso tem mais ouvidos para o poder econômico do que para as aspirações populares.
Enalteceu para chamar a juventude de volta à Política, à participação na formação partidária e na disputa eleitoral, ao
invés de negar sistematicamente as instituições democráticas. Para mostrar que toda vez que se negou a Política, a
Civilização deu passos para trás na sua evolução. Para mostrar que a negação da Política é o chamamento à ditadura e
ao arrependimento posterior; mostrar, enfim, que o caminho correto não é negar a Política e os políticos mas participar
dela e substituir os que se aproveitam dela.
Reconheceu a importância dos protestos e manifestações de rua para o aperfeiçoamento da democracia e
correção dos desvios, e evidenciou a contradição dos que se valem dessas manifestações para usar a violência
destruidora, em nome da causa revolucionária, quando esta violência só joga a opinião popular contra as manifestações
e aborta os legítimos propósitos de avanço dos protestos.
Apontou o grande significado de aperfeiçoamento democrático que têm os Conselhos representativos da
sociedade criados a partir de 2002 e as Conferências Nacionais setoriais que vêm sendo realizadas, e conclamou à
discussão sobre caminhos mais ágeis para abrir à sociedade a iniciativa de proposições legais, como a sugerir que um
desses caminhos pode ser aberto pela prerrogativa a ser dada a esses Conselhos e Conferências de formular e
encaminhar projetos ao Congresso.
Deu lições de vera sabedoria para o futuro, demonstrando uma presença política nacional e mundial que promete
inspirar e crescer por décadas à frente. Deu lições de renovação do espírito de luta para os que têm ideais e que
precisam aprender a admitir concessões, em nome da realidade, sem perder a fé e a energia desses ideais.
Não sei nada sobre a China e quase nada sobre a Índia; observo que são dois países que vão marcar a história do
mundo neste século mas não conheço nenhum dos seus líderes políticos atuais, não posso mencioná-los. No Ocidente,
que é o nosso mundo cotidiano, reconheço Lula, Pepe Mujica e Evo Morales como expressões maiores dessa nova
liderança que coloca a América do Sul na vanguarda da renovação política da História neste século. Destaco Lula por
esta combinação de sabedoria, sensibilidade e executividade. Hugo Chavez, é pena, faleceu prematuramente, e
Obama, que tanto prometeu, até agora não foi capaz de vencer o conservadorismo atrasado dos republicanos e os
interesses hediondos do capital imperial-militarista. E, claro, em qualquer menção aos líderes maiores, há um lugar
definitivo neste grande firmamento para o africano Mandela, que projetou todo o Continente no grande processo de
desenvolvimento da Humanidade.

Roberto Saturnino Braga

Contatos: saturninobraga@saturninobraga.com.br
www.saturninobraga.com.br

