
Oquefalta 

A agua que brotava do fundo, na nascence do rio Sucuri, espuma inces
sance, pressagio de fecundidade, recrato da criac;:ao de todos os mundos, era 
forc;:a que vinha de dentro, lutando sem descanso contra a gravidade. 0 
vento que soprava de fora, sobre as dunas de Genipabu, queimava o rosto 
com o estigma da intransigencia, transformando o enconcro do deserto com 
o oceano no lugar de um arrebatamenco. 0 cerrado e a selva, rios desumanos
e pedras primordiais passavam diante dos olhos, e coisas que vinham do
centro da Terra e do comec;:o do mundo e que, embora morcas, promeciam
vida. Asseguril,vam, a prec;:o da encrega da voncade ao inesperado, aquilo que
desde crianc;:a me parecera necessario e imposs(vel: o casamenco da
incransigencia com a fecundidade. Era um incicamenco e um libelo. Percur
bado, acordei.

0 que mais se discute no Brasil e dinheiro. Os brasileiros escao vergados 
sob seus fardos maceriais. Deles escapam em suas famClias e diversoes. 0 
Brasil, assim como cada brasileiro, parece ter margem estreita de manobra. 

Os brasileiros escao enganados. Nosso problema nao e s6 dinheiro: e, 
cambem, a falca, tanto entre ricos e doucores quanco encre pobres e ilecrados, 
.da ideia da grandeza e da experiencia da esperanc;:a. Sem essa experiencia e 
essa ideia, nao ha como lucar contra as forc;:as e as ilusoes da epoca, nem 
como impedir a reduc;:ao da pollcica a barganha impotence encre os inceres
ses organizados. Nao ha, sequer, como evicar a morte em vida. Os brasileiros 
estao acorrencados canto pelo desespero economico quanco por uma concep
c;:ao diminu(da de si mesmos. 

Nenhum dos paCses que admiramos hoje como exemplo engrandeceu-se 
crilhando, obedience, o caminho indicado pelas potencias hegemonicas no 
perfodo em que emergiu. Uma crise como a que vivemos hoje pode ser resol
vida de uma maneira que nos mancenha na rota de incegrac;:ao s\-lbalcerna a 
economia mundial ou que nos permica dar os primeiros passos a busca de 
soluc;:oes que, inceressando a n6s, tambem interessem a uma humanidade 
sedenca de alcernativas. De onde vem a energia para isso? 

Ha cinco requisicos. 0 primeiro requisico, preliminar, e que se desarmem 
dilemas empobrecedores como o que opoe agora a escabilidade da moeda ao 
desenvolvimento do pa(s, pela mobilizac;:ao dos recursos nacionais e pelo 
refinanciamenco do Escado. 0 segundo e que se de a cada crianc;:a brasileira 
educac;:ao libercadora, cencrada no dom(nio de capacidades conceicuais e 
pracic;as. 0 terceiro e que se quebre um siscema de mfdia que virou maquina 
de mencira. 0 quar�o e que se formem inscicuic;:oes economicas que descentra
lizem radicalmence o �cesso as oportunidades e aos recursos producivos. 0 
quinco e que se escabelec;:am inscicuic;:oes polCcicas que mobilizem a cidadania 
para dobrar as corporac;:oes e concrolar o Estado enquanco resolvam rapida e 
democracicamence os impasses produzidos por cencacivas de mudanc;:as. 

A dificuldade e que para comec;:ar a andar nessa direc;:ao ja precisamos nos 
sencir grandes. Como romper esse drculo de dependencia redproca encre o 
espCrico e as instituic;:oes? Em parte aproveicando o acaso de crises como a 
acual que abrem as cabec;:as para a rebeldia nacional porque aumencam o 
cusco do conformismo brasileiro. E em parte pelo concagio de exemplos 
individuais de resiscencia e afirmac;:ao. Um s6 homem que pensa por si e fala 
por muicos, dizendo o que sente e nao o que se espera que diga, e um gover
no e uma revoluc;:ao. 


