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Nas minhas andanças pelo interior, na histórica cidade de Santa Luzia, estava
caminhando pelas ladeiras, observando os casarões, o Santuário de Santa Luzia, o
prédio da Câmara Municipal, Casarão da Baronesa, Grupo Escolar Modestino
Gonçalves e as fachadas dos casarios. De súbito, fui arrebatado pela frase: “Quem
não aprende com o passado está condenado a repetir no futuro a insensatez”.
Lembrei-me da minha amada Belo Horizonte, das Praças Sete, da Liberdade e da
Tiradentes, que prestam uma homenagem para os libertários, emancipadores e o
mártir da Inconfidência “que foi traído e não traiu...”.

É no passado que busco beber da fonte do tempo para compreender o
comportamento de uma parcela expressiva de políticos. Tenho estudando
cautelosamente os fenômenos e busco registrar alguns episódios que classificaria
como “a disfunção da ética na política”. É um sintoma compulsivo e com traços de
virose, pois vai espalhando silenciosamente. Esta praga se caracteriza por “puxar o
tapete” e “roubar bandeira”.

A Casa Legislativa e os gabinetes do Executivo operam nesta lógica como se fosse
natural. Quem não exerce esse rito não sobrevive a uma gestão. É o paradigma da
competitividade que beira ao excesso e frieza com o outro. Percebi entre alguns
políticos e assessores um frisson em passar a perna no outro como se isto fosse o
gozo de um gol. Quando conversamos sobre o assunto, confessam que se não
praticarem este “ofício” são chamados de bobos. Por isso é sacrificada a moral e a
ética na ânsia de ganhar a qualquer preço. O importante é garantir o flash e a
manchete no dia seguinte.

Evidentemente que este comportamento nefasto não é praticado por todos os
políticos e nem todos os assessores. Mas, tem um grupo que copia projeto, pega
ideia, surrupia manifesto, pula na frente para dar entrevista. E diz que foi o inventor
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de parte do universo e ajudou até na criação da roda. É de uma picaretagem brutal.
Existe algo de espetaculoso neste fazer política. Tudo é evento, show e palanque.

Você se lembra daquelas brincadeiras de crianças, que a gente gritava bem alto:
“vai, corre, pega, tira, rouba a bandeira”? Outra boa brincadeira era jogar capoeira. A
gente dava pernada e gritávamos: “puxa o rodo, puxa o tapete”. O gingado da
capoeira contagia, distrai e me faz recordar da meninice. Brincadeira de criança é
bom demais, mas tem limite. Comportamento de político carece de liturgia para o
cargo.

Tudo indica que esta doença de caráter não tem cura. Como analista, ouço sempre
queixa de pessoas vítimas do jogo de espertezas. Parece que canalhice e cretinice
estão espalhadas nas organizações públicas e privadas. Graças a Deus, esse tipo
de gente é minoria, mas faz um estrago significativo nas pessoas e na educação dos
mais jovens. O vale tudo sinaliza para desagregação e os oportunistas estão sempre
aí, de prontidão para agir.

Recentemente fui testemunha de um episódio desta insignificância. Vi as lágrimas
de um amigo político honrado ceder frente aos artífices de uma trama. Há momentos
na política que a grandeza se esvai e passa pelo corrimão da banalidade. Perde-se
a grandeza e percebemos a mesquinhez e a fúria pelo poder.

Dentro do ser humano mora um porco espinho que precisa aprender o limite para
não molestar as coisas públicas e as pessoas. Li certa vez um texto que dizia que o
caminho do meio é árduo e levam a três princípios: justiça, bondade e verdade.
Resgatemos essa essência que precisa despertar em nós.

