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EPÍLOGO: IR PARA CASA EM PAZ 
 

Começo sendo um cidadão de inspiração clássica e republicana. Quero 
participar, votar e eventualmente ser votado, envolver-me no debate público 
com meus concidadãos, todos transformados em sujeitos a um tempo 
autônomos e cônscios de nossas responsabilidades coletivas. Mas a Atenas 
clássica, que ela própria dependia de escravos para realizar contraditória e 
precariamente seu ideal democrático e cívico, está longe. O país é grande e 
desigual, a herança escravista e as condições materiais e intelectuais impedem o 
sentimento pleno da autonomia para muitos, que dizer do civismo. 

Viro comunista. Quero ajudar na construção da sociedade efetivamente 
igualitária, em que a solidariedade abrangente sirva de substrato à livre 
realização pessoal de cada um, e cogito de instrumentalizar o Estado, enquanto 
necessário, nesse esforço construtivo. Mas há gente poderosa que discorda de 
meus projetos generosos, vendo neles violência e ditadura, e que reage violenta 
e ditatorialmente. Dou com os costados num Brasil de 1964, vivo anos de 
repressão, censura e  sobressalto cotidiano nas escolas, sindicatos e locais de 
trabalho, ocasionalmente de tortura e morte. Escaldado, aprendo a importância 
da democracia como garantia de direitos civis e políticos básicos, disponho-me 
ao compromisso quanto ao empenho na realização da igualdade social, e vejo 
com alívio a superação de duas longas décadas de autoritarismo político. 

Converto-me à social-democracia. Anseio agora por reproduzir a 
experiência de países capitalistas avançados, em que o compromisso 
democrático se assenta no amadurecimento do próprio capitalismo e inclui a 
conformação de um Estado capaz de apresentar-se como estado de bem-estar e 
de voltar-se com vigor para a tarefa de prover saúde, educação e seguridade 
para todos. Apropriadamente, dá-se a criação de um partido que faz alarde de 
sua adesão à social-democracia, incluindo entre seus líderes a figura brilhante 
de um intelectual de singulares credenciais quanto aos valores que o guiaram 
nas lutas do passado, quem sabe fazemos dele o presidente da República? Mas 
descubro que o estado de bem-estar já vem, há algum tempo, sendo posto em 
xeque pela crise fiscal por toda parte, e há eventos novos que o solapam com 
mais força, criando um mundo de competição intensificada em que a social-
democracia aparece ela própria como uma espécie de extremismo arcaico e 
oneroso. O governo de meu intelectual-presidente vacila em suas convicções, e 
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acaba por convidar-nos à lucidez de uma acomodação realista à moderna e 
poderosa lógica da nova dinâmica mundial. 

Respondo ao convite à lucidez, e me enredo em perguntas e nuances. 
Virarei neoliberal? Mas há o perigo da neoburrice, que meu presidente denuncia 
com neointeligência. Poderei seguir sendo social-democrata enquanto favoreço o 
ajustamento tão expedito e apto quanto possível ao dinamismo e à agilidade 
crescente dos mercados, apostando em seu eventual transbordamento social, 
ajudado por algum investimento em educação básica e certo assistencialismo 
residual? Mas, se as crises e os azares da economia tornam precária a aposta nos 
próprios mercados e em seu dinamismo, o transbordamento social que deles se 
nota em escala mundial é antes perverso, com maior desigualdade, desemprego, 
informalização e insegurança econômica para muitos, criminalidade crescente 
mesmo e sobretudo no país em que a inserção no jogo econômico novo é mais 
bem-sucedida, a prisão como endereço permanente de parcela cada vez maior 
dos derrotados no jogo competitivo... 

Renuncio a qualquer tomada de posição abrangente e rótulo sintético. 
Confuso, agarro-me à afirmação fragmentária de certos valores mais ou menos 
comezinhos. Quero compostura nos agentes públicos, e talvez um pouco da 
paixão de cuja falta no governo se queixava Clóvis Carvalho. Mas juízes aderem 
à fisiologia do “meu pirão primeiro” e dos auxílios-moradia, deputados se 
articulam com a economia da droga, vereadores do interior montam a indústria 
dos impeachments, enquanto os da metrópole vendem votos a prefeitos 
corruptos, a demagogia de governadores e senadores se enfrenta aos pressupostos 
arrogantes de tecnocratas que, como Paul Samuelson dizia de Milton Friedman, 
aprenderam a soletrar “banana” mas não aprenderam quando parar. 

Basta! Reclamo simplesmente o mais elementar dos direitos civis, quero 
ir para casa em paz. Mas narcotraficantes infestam as vizinhanças, há tiros na 
madrugada. Chamar a polícia? Ela é cúmplice e autora da violência. 
Transformado em Luiz Eduardo Soares, denuncio-a, e tenho de deixar o país. 
Quem sabe consigo a segurança de um condomínio fechado? Mas as chances 
maiores são de que, virando-me na economia informal, não me reste senão ser 
usuário de ônibus em Betim, morador das favelas do Rio de Janeiro ou da 
periferia de São Paulo, adolescente no bairro Água Branca de Contagem. E 
expor-me a morrer em chacina com armas modernas ou enforcado com cordões 
de tênis. 

O Tempo, 2/4/2000 




