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A MARCHA FALIDA

Gatos pingados equivocados, perdidos no tempo, saudosos do golpe, querendo reviver a história vencida; gatos
pingados movidos ao calor do ódio e desprovidos daquele mínimo senso do ridículo; gatos pingados pretenderam há
dias refazer em São Paulo a marcha pela família de 64: Juntaram um grupelho e saíram à rua em oração ao padroeiro
dos golpistas, um santo falso que em outros tempos animou a TFP e estimulou os torturadores.
Não sei se os militares brasileiros já impregnaram efetivamente suas mentes do genuíno espírito democrático,
que considera em grau de igualdade o pensamento, as preferências, as opiniões, os interesses e o voto do general e da
lavadeira. Mas sei, tenho convicção de que os militares brasileiros têm hoje a consciência bem consolidada de que a
Nação, que devem defender por obrigação, compreende essencialmente seu povo como um todo, sem distinção de
classes, e suas instituições democraticamente estabelecidas; e, por isso mesmo, jamais tomarão a iniciativa de outro
golpe que afronte a Constituição e instale uma ditadura, por mais bem intencionada que possa ser na sua concepção.
Nossos militares jamais cumprirão doravante ordens de torturar, assassinar, chacinar outros brasileiros e jogar ao mar
seus corpos clandestinamente. Tenho certeza: no Brasil de hoje, golpe, nunca mais; ditadura, nunca mais; tortura nunca
mais.
Orgulho-me, e muito, de que esta seja uma conquista da minha geração. Mas os que ainda estão vivos desta
geração, depois desta luta demorada e desta vitória consagradora, não querem cruzar os braços sentados sobre louros,
mas prosseguir no esforço da caminhada pela senda emaranhada e extensa que aponta para a Nova Democracia, mais
verdadeira, mais democrática, mais representativa do que virá a ser o difícil consenso de generais e lavadeiras. Difícil
mas não impossível; construído pela razão comunicativa que emerge do contínuo diálogo democrático. Eu acredito. Na
minha longa vida política jamais me arrependi da minha inocência. Eu acredito.
É precisamente esta perspectiva de construção de uma democracia diretamente emanada das manifestações do
povo equalizado como um todo que irrita profundamente os grupos reacionários; que gera até mesmo o ódio fundo de
uma elite tradicional que se vê alijada dos comandos políticos e obrigada a reconhecer a nova classe média que emerge
e fala. Este ódio evidentemente existe também no Rio, convocando a velha elite udenista carioca, mas avalio que seja
menos rancoroso do que aquele que se observa em São Paulo, fruto dos fatores mencionados, imersos ainda no caldo
requentado da insurreição elitista de 1932 que jamais aceitou a política assistencialista de Getúlio Vargas.
Esta inconformidade reacionária vai certamente tentar a convocação de protestos maciços de rua durante a
Copa, aproveitando toda e qualquer brecha de descontentamento popular, seja com o elitismo dos preços dos ingressos,
seja, eventualmente, com algum mau desempenho da seleção nacional. Será a última oportunidade de virar o quadro
eleitoral antes de outubro, numa disputa na qual valerá tudo para impedir um quarto mandato de políticas públicas
distributivistas e independentes em relação ao tradicional modelo que seguia os interesses do grande Império do Norte.
Essas novas forças objetivas e ideológicas, que conquistaram a hegemonia na sociedade brasileira a partir do
começo do século, certamente estarão presentes e atuantes nas próximas décadas, dissolvendo marchas retrógradas e
contendo iras anacrônicas. A Nação Brasileira, definitivamente democrática, é hoje internacionalmente reconhecida
com respeito e seriedade: seus programas sociais são louvados pela ONU e copiados por dezenas de outros países; seu
maior feito político recente, único na história do mundo, a eleição repetida e aclamada de um torneiro mecânico para a
Presidência da República, suscita admiração e ressalta como exemplo em todos os cantos do planeta. Este novo Brasil
se mostrará ao mundo no tempo do seu segundo centenário muito mais homogêneo, social e economicamente, e coeso
na sua consciência nacional igualitária enraizada; e autônomo, soberano, finalmente libertado dos tradicionais
comandos imperialistas do Norte.
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