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Acílio Lara Resende

O otimismo é o combustível que faz
movimentar a vida
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A foto de Luís Inácio Adams, Renan
Calheiros e Jaques Wagner, na página
10 da “Folha de S.Paulo” do dia
5.11.2015, é um violento bofetão no
rosto dos brasileiros. O primeiro e o
terceiro entregaram ao segundo a
defesa do governo Dilma Rousseff das
pedaladas, mas é esta a manchete da
página: “Com nova conta, rombo vai a
R$ 120 bi”. Os três estão rindo de que,
da nossa paciência em deixá-los onde
estão? Há fotos que dispensam
legenda. Não falam nem sugerem. Só
gritam! 

Deixo à margem o atrevimento dos
três cavaleiros do apocalipse (que, na
verdade, são quatro – peste, guerra, fome e morte) porque preciso me livrar de
algo que está me incomodando por dentro. 
Meu artigo semanal deve chegar à editoria de Opinião na antevéspera da sua
publicação. Escrevo-o, portanto, no mínimo, com dois dias de antecedência, às
terças-feiras. Isso quase sempre me aflige. Sinto-me angustiado e, como se diz
no interior mineiro, meio desacoroçoado, e por vários motivos. Ou porque a
matéria nele tratada já não chama a atenção; ou porque não refleti sobre o que
disse; ou porque o que disse morreu nas entrelinhas; ou porque peguei pesado,
embora escorado na dura realidade. 

Creio que esse sentimento de angústia, para o qual contribui a leitura dos
melhores articulistas de jornal, seja mais ou menos natural àquele que se atreve
a escrever com regularidade e – pior – emitir opiniões diversas, sobretudo em
momentos de crise aguda como a que vive não apenas o mundo, mas o nosso
pobre rincão. 

Na semana passada, me senti como descrevi acima. Um dos motivos foi a
referência dura, com a colaboração do jornalista Ricardo Noblat, que fiz ao ex-
presidente Lula. Pois, embora pareça ingênuo, ainda aguardo que ele explique as
suspeitas que comprometem a sua família. Lembrei-me, então, de que pouco ou
nada nos custa ser, pelo menos de vez em quando, algo otimista. Para uns, o
otimismo, num mundo conturbado e violento como o nosso, nunca se justifica;
para outros, religiosos ou não, ele é o combustível que faz movimentar a vida. 

O otimismo borocoxô que toma conta de mim hoje – preciso dizer logo – se deve
ao cientista político Murillo de Aragão (O TEMPO, 4.11.2015), que considera a
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pauta oferecida pelo PMDB, há dias, um marco inicial para a saída da crise.
Coisa que, além de mim (modestamente, valho zero nessa avaliação), o ministro
Joaquim Levy também admite. Escoro-me, ademais, no cientista político e
professor da USP Gaudêncio Torquato, para quem “a maior avalanche de
problemas da nossa contemporaneidade sinaliza um amanhã radiante”. São as
forças que vêm das margens, diz ele. E, finalmente, me escoro no jornalista
Zuenir Ventura (“O Globo”, 4.11.2015), que, em sua coluna, faz a seguinte
pergunta: “Por que Lula e FHC não se falam?”. No fim, Zuenir questiona: “No
meio de tanta baixaria e coisa ruim na política, uma pergunta sem malícia, até
ingênua, para tentar decifrar o mistério: por que o silêncio de Lula aos convites
de FHC?”. 

Uno-me, por ora, aos três otimistas. 

Mas pergunto: por que Lula e família não abrem aos brasileiros todas as suas
declarações ao Imposto de Renda? Acham-se inalcançáveis? Seriam seres
pertencentes a outro planeta? Mostrem ao país o patrimônio que possuem e
como o amealharam. E seria ótimo que se fizessem acompanhar, no ato, de
todos os que, na República, nos Estados e nos municípios, ocupam cargos de
confiança nos Três Poderes. 

Reconciliem-se, todos, com a verdade!

O que achou deste artigo?

Manuel 
Eugenio

Previamente o colunista acertou em cheio ao dizer que o "otimismo é o
combustível que alimenta a vida", pois, Bill Clinton* em palestra hoje
em Brasília**, afirmou que, "Há poucos lugares no mundo para ser tão
otimista como o Brasil(folha-sp). *Quando B.Clinton era presidente dos
EUA-1999-, disse ao então gênio inútil presidente do Brasil FHC, que
não via com otimismo um futuro para a juventude brasileira. De lá pra
cá, contrariando os recalcados, os justos julgamentos estão sendo
apresentados pelas urnas. **Para os destiladores de ódio, a dita palestra
foi patrocinada pela Confederação Nacional da Industria e não pelo PT.
Saudações..! 
Responder - 6 - 1 - 9:08 PM Nov 12, 2015

othoniel O otimismo é bom. E fica melhor ainda quando o otimista não é
rancoroso. 
Responder - 5 - 0 - 5:40 PM Nov 12, 2015

wilton 
grego

UMA VEZ EU VI NUMA CHARGE SOBRE O LULA QUE NÃO ADIANTA
APERTÁ-LO COM PERGUNTAS, ELE SÉ RESPONDE O QUE LHE
INTERESSA.E É VERDADE, ELE SÓ FALA O QUE ELE QUER. 
Responder - 4 - 6 - 8:36 AM Nov 12, 2015

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Mas, há um consolo para os que acreditam nas profecias religiosas,
principalmente cristãs: "nenhuma verdade ficará oculta". Isso poderá
ocorrer em vida ou na história. Não se iludam Lula, família &
assemelhados. Assim, em se tratado de Lula & FHC, por exemplo, a
pergunta seria: que herança cada um deles deixará para a posteridade?
A do ter sido ou a do ter tido?... Qual dos dois teria sido mais inteligente
e mais útil ao país?... Talvez a geração atual não tenha resposta para
essa indagação. Mas, não duvidemos do justo julgamento que farão as
futuras gerações, com fatos e dados. Quem sabe ainda haveria tempo
para uma redenção e reconciliação ainda nesta vida... Há uma cobrança
ainda que subliminar na consciência de cada brasileiro sofredor que é
das terríveis consequências cujo preço hoje está pagando. Uns podem
gritar, outros não, os coniventes.  
Respostas (1) - 2 - 5 - 7:56 AM Nov 12, 2015
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