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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO 

CORREIO POPULAR 

 

SEGREDOS OCULTOS 
 

Marcos Roberto Inhauser 
O título é redundante. Sei disto e podem me criticar pelo pleonasmo. Talvez, ao final, eu consiga 

explicá-lo. 
Na teoria sistêmica dos relacionamentos, há todo um capítulo dedicado aos segredos, 

especialmente os familiares. Há famílias que escondem uma informação por anos e pela vida toda, 
porque acreditam que a revelação deles coloca todo o edifício a perder. Eles podem ser os mais 
variados possíveis. Alcoolismo de um dos membros, adultério, gravidez pré-nupcial, aborto, 
enfermidade mental, etc. 

Nos relacionamentos não familiares também há estes segredos guardados a sete chaves. Hoje o 
ministro Marco Aurélio Mello veio a público dizer o que ninguém pertencente ao sistema petista de 
governo confessou até hoje: o Lula sabia do esquema do mensalão. O Genoíno tem sobre si a acusação 
de que delatou colegas, ainda que sob tortura, fato imperdoável. 

Na Máfia, a lei do silêncio impera, assim como nas favelas dominadas pelo tráfico. Nos presídios, os 
segredos são muitos e ai de quem entregar quem fez isto ou aquilo. 

Os segredos, muitas vezes, forçam o estabelecimento de alianças, promoções inexplicáveis ou 
permanência de incompetentes. Um destes segredos veio estes dias à tona com as revelações do 
motorista do carro onde estava JK. Também segredo de estado era o caso que JK teve com a mulher de 
um médico, Maria Lucia Pedroso, que durou dezoito anos. Inexplicável, até há pouco tempo era a 
presença de Rosemary Noronha nas comitivas presidenciais. Segredo de estado foi o suposto filho 
bastardo do FHC, que ele assumiu como sendo seu e que um exame de DNA mostrou que não era, e 
nem assim ele deixou de considerá-lo como filho. 

Quantos segredos o Delúbio e o Zé Dirceu têm guardados? O Roberto Jefferson contou tudo o que 
sabia? Por que certos documentos do estado brasileiro estão sob segredo ad eternum? 

Mas o que me intriga é: o que segura o Mantega no Ministério? Ele já provou por A mais B que é 
incompetente, que mente descaradamente, que erra nos cálculos de inflação e PIB, que não tem jogo 
político, que bate de frente com os demais ministros, que fala o que não deve, e ainda está ministro. 
Qual o segredo dele? O que o mantém, apesar da incompetência? Quem está ganhando o quê com sua 
permanência? A mesma pergunta eu me faço com relação à Ideli Salvati. 

Quais segredos havia para que a Câmara de Campinas demorasse mais de sete anos do mandato do 
Dr. Hélio, para  “tomar ciência” da roubalheira? Quanto custa o voto de cada deputado, senador, 
vereador em matérias de interesse do executivo? 

Bem disse alguém que a política é a arte de mentir parecendo honesto, de enrolar sem nunca dizer 
não, de indignar-se com aquilo que ele mesmo se beneficia. O Lula disse que o haviam apunhalado 
pelas costas. Nunca revelou quem foi ou foram. Segredos mantidos para que a “famiglia petista” 
continue no poder. 
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