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Está bem que um ex-porta-voz
do governo lulista nos afiança,
do alto de uma conversa confi-
dencial com “um dos ministros
mais importantes do governo
Lula”, que esse negócio de
“controle social da imprensa”
é papo furado. Para nos tran-
quilizar diz que podemos “ti-
rar o cavalinho da chuva” por-
que esse negócio não vai rolar
– pelo menos neste governo.
(Quem duvida procure ler De
onde vem tanto medo?, de Ricar-
do Kotscho, publicado no blog
do autor e republicado no Ob-
servatório da Imprensa.)

Ufa, se estamos livres do pe-
rigo, como nos garante Kots-
cho, por que diabos vamos fi-
car insistindo nesse assunto?

Há pelo menos uma razão
para isso: existe um grupo de
pessoas que tem uma obsessão
paranoica pela palavra “contro-
le” (e todas as suas sequelas) e
sempre que podem a encaixam
em qualquer projeto em que
procuram edificar um futuro
glorioso para nós, para nossos
filhos e nossos netos – embora
não lhes tenhamos concedido
delegação para tanto.

Vai que um dia a sociedade
relaxe a vigilância e baixe a guar-
da, acreditando na palavra de
“um dos ministros mais impor-
tantes do governo Lula”, e elas
consigam, enfim, emplacar o seu
sonho dourado – que é não ape-
nas o de controlar o que cha-
mam pejorativamente de “mí-
dia”, mas controlar tudo o que
lhes pareça controlável. Afinal,
não existe ideologia esquerdista
que não inclua no sonho termi-
nal de sua utopia instalada o con-
trole amplo, geral e irrestrito de
todas as atividades humanas. Co-
mo só eles sabem onde mora o
sol, generosamente querem que
todos nós usufruamos sua luz.

Depois do fracasso da tentati-
va de emplacar um Conselho
Nacional de Comunicação, usa-
ram um projétil de nome insus-
peito – Plano Nacional de Direi-
tos Humanos-3 (PNDH-3) – pa-
ra empacotar outra tentativa de
controle. Controle é uma pala-
vra que de suspeita se tornou in-
suportável, e até um dos ideólo-
gos do jornalismo esquerdista,
Bernardo Kucinski, professor
da USP, recomendou aos com-
panheiros que parem de usá-la.
Nem a tentativa de enobrecê-la
acoplando-a ao qualificativo “so-
cial” caiu bem. Enquanto o
Houaiss continuar insistindo em
definir “controle” como “poder,
domínio ou autoridade sobre al-
guém ou algo”, a parte da socie-
dade que preza o livre-arbítrio –
tal qual o cachorro de Pavlov –
vai continuar rosnando cada

vez que ela for pronunciada.
O amigo de Lula pergunta,

em seu artigo, de onde vem tan-
to medo, uma vez que o presi-
dente nunca mexeu uma palha
contra a liberdade de imprensa
e nunca deu sinais de ser a favor
da censura. Noves fora duas ou
três bravatas verbais ambíguas
disparadas a esmo em algum pa-
lanque eleitoral e a tentativa de
expulsão de Larry Rohter, cor-
respondente do jornal The New
York Times, o presidente, de fa-
to, nunca tomou nenhuma inicia-
tiva concreta para calar a im-
prensa. Mas é verdade também
que nunca tomou nenhuma ini-
ciativa concreta para aplicar o
programa do PT em seu gover-
no. Ao permitir a edição desse
calhamaço chamado PNDH-3, e
assiná-lo embaixo, Lula parece
ter feito o papel do psiquiatra
que conduz seus pacientes a um
desabafo catártico para aliviar-
lhes os pesos da consciência. Já
que nada mais fizemos do que
continuar aplicando o progra-
ma econômico neoliberal de nos-
sos antecessores, vamos despe-
jar sobre a cabeça do País 29
mil palavras do mais puro malte
petista, sem blended de nenhu-
ma espécie. Se colar, colou.

Eis aí por que temos medo:
puseram a caneta na mão dos
inspetores de quarteirão – e, co-
mo se sabe, é deles que temos de
ter medo, mais que dos chefes.

É a última chance – pelo me-
nos neste governo – que os ins-
petores de quarteirão do petis-
mo têm de pôr em prática suas
ideias. Por isso no PNDH-3 es-
tão as ideias recorrentes da vul-
gata petista, entre as quais as
mais vistosas e típicas são estas:

● O desprezo à democracia
representativa, substituída por
um arremedo de democracia di-
reta, que são as conferências
das “organizações sociais”, por
suposto, formadas pelos militan-
tes dos partidos que apoiam o
governo;

● a tentativa de abastarda-
mento do Poder Judiciário, subs-
tituído pela mediação das “orga-
nizações sociais” em casos de
conflitos de invasões de terras;

● a tentativa de criação de
um ranking de empresas de mí-
dia sob o aspecto de sua atua-
ção em relação aos direitos hu-
manos (com critérios ditados
por quem? Claro, pelas “organi-
zações sociais” controladas pela
máquina partidária);

● a criação de uma “Comis-
são da Verdade” para julgar as
violações dos direitos humanos
cometidas por uma – e só uma –
das partes em conflito depois
do golpe militar de 1964;

● a nomeação de uma instân-
cia sindical para atuar nos pro-
cessos de licenciamento ambien-
tal de empresas, oferecendo
mais um criador de dificulda-
des para vender facilidades.

Os governistas estão indigna-
dos com a reação da imprensa e
de muitos setores da sociedade
contra os aspectos mais “contro-

ladores” do PNDH-3, pois, afi-
nal de contas, dizem, as con-
clusões foram “tiradas” (é as-
sim que se fala ainda, como
nas velhas assembleias estu-
dantis?) em dezenas, cente-
nas, quase milhares de confe-
rências locais, regionais, muni-
cipais, estaduais, nacionais,
etc., das quais participaram 14
mil pessoas. E essa fica sendo
a conta da peculiar democra-
cia petista: se, num país de 190
milhões de habitantes, 14 mil
militantes foram mobilizados
para essa prática de democra-
cia direta, o problema da legiti-
midade está resolvido. Pouco
importa se os 14 mil foram tira-
dos do mesmo embornal ideo-
lógico e que não tenham sido
escolhidos por nenhum meca-
nismo representativo legitima-
do e reconhecido pelo resto da
sociedade. O dedazo ideológi-
co substitui a representativida-
de e quem for contra esse mé-
todo é contra os direitos huma-
nos, segundo o diktat petista.

Pode ser que nada disso
seja para valer (o presidente
já se cansou de teorizar so-
bre “bravatas”, lembram-
se?), mas é sempre bom ficar
atento. O autoritarismo cos-
tuma instalar-se disfarçado
de justiceiro. ●

Sandro Vaia, jornalista, ex-di-
retor de redação do jornal
O Estado de S. Paulo, é articu-
lista do Instituto Millenium

Os adolescentes são fascina-
dos pelas ferramentas da era
digital. Eles não desgrudam
do celular, vivem digitando
mensagens de texto, passam
horas escrevendo em blogs,
navegando na web ou absor-
tos nos videogames. Mas a de-
pendência da internet não é
exclusiva dos adolescentes.
Todos nós, jovens e menos jo-
vens, sucumbimos aos apelos
do mundo virtual. Eu mesmo
fiz o propósito de não acessar
meus e-mails nos fins de sema-
na. Tem sido uma luta. Com
vitórias, mas também com
derrotas. Para o norte-ameri-
cano Nicholas Carr, formado
em Harvard e autor de livros
de tecnologia e administra-
ção, a dependência da troca
de informações pela internet
está empobrecendo nossa cul-
tura. Ele falou à revista Época
durante visita ao Brasil para
uma palestra a 4.500 líderes
empresariais.

Segundo Carr, o uso exage-
rado da internet está reduzin-
do nossa capacidade de pen-
sar com profundidade. “Você
fica pulando de um site para o
outro. Recebe várias mensa-
gem ao mesmo tempo. É cha-
mado pelo Twitter, pelo Face-
book ou pelo Messenger. Isso
desenvolve um novo tipo de in-
telecto, mais adaptado a lidar
com as múltiplas funções si-
multâneas, mas que está per-
dendo a capacidade de se con-

centrar, ler atentamente ou pen-
sar com profundidade.”

A internet é uma magnífica
ferramenta. Mas não deve per-
der o seu caráter instrumental.
O excesso de internet termina
em compulsão, um tipo de de-
pendência que já começa a preo-
cupar os especialistas em saúde
mental. Usemos a internet, mas
tenhamos moderação. Ler é pre-
ciso. Jovens, e adultos, preci-
sam investir em leitura e refle-
xão. Só assim, com discernimen-
to e liberdade, se capacitam pa-
ra conduzir a aventura da pró-
pria vida. Compartilho com vo-
cê, amigo leitor, algumas obras.
Espero, quem sabe, que o esti-
mulem nos próximos feriados.

Dicionário Lula, um Presiden-
te Exposto por suas Próprias Pa-
lavras (Editora Nova Fronteira)
é um livro revelador. Um Lula
surpreendente, para adeptos e
opositores, é o que emerge do li-
vro do jornalista Ali Kamel. Uti-
lizando de forma inédita um mé-
todo de análise de conteúdo, Ka-
mel pesquisou todos os discur-
sos do presidente improvisados
no todo ou em parte, todas as
suas entrevistas e todos os pro-
gramas Café com o Presidente
nos períodos de janeiro de 2003
a maio de 2008 e de setembro
de 2008 a março de 2009.

“Lula é coerente ao longo do
tempo? Lula tem, sobre um
mesmo tema, ideias opostas de-
pendendo do público para
quem está discursando? Ele se
sente confortável diante do ca-
pitalismo ou se mostra como
um socialista de carteirinha?
Em que se apoiam as suas opi-
niões, avaliações, conceitos,
conclusões, afirmativas, certe-
zas? Ou ainda: há alguma base
de onde tudo isso parte? Quais
são as suas formas de construir
um discurso e de comunicar es-
se mesmo discurso?”

“O Lula que emerge destas
páginas é um comunicador sem
igual; um homem que vê o mun-
do a partir de sua experiência
concreta de vida, de uma ma-
neira que salta aos olhos; coe-
rente, mas com incoerências
importantes; um cidadão que
preza os valores tradicionais
da família e de Deus; um filho le-
gítimo do capitalismo que alme-
ja para os outros a mobilidade
social que conseguiu para si
(quando se tornou torneiro me-
cânico); um conciliador, cujo ob-
jetivo, ao menos no nível da re-
tórica, é alcançar a harmonia
entre os polos extremos da so-
ciedade, tendo, para isso, como
principal instrumento, políticas
assistencialistas.”

Lula é, sem dúvida, um gran-
de comunicador. Sua história
de vida, carregada de carên-
cias e sofrimento, enrijeceu sua
personalidade e o transformou
num homem decidido a vencer
a qualquer preço. Mas é preci-
samente na têmpera da sua obs-
tinação que reside a sua maior
fragilidade ética. O projeto de
poder de Lula não admite bar-

reiras. Em nome da governabili-
dade e da perpetuação de seu
projeto de poder, Lula se aliou
ao que de pior existe na vida pú-
blica brasileira. A relativização
dos valores e a condescendên-
cia com os companheiros e alia-
dos envolvidos em graves irre-
gularidades virou rotina na fala
presidencial. O livro ilumina os
méritos do presidente da Repú-
blica, mas também desnuda
suas sombras.

Como a Igreja Católica Cons-
truiu a Civilização Ocidental
(Editora Quadrante, São Pau-
lo). Um belo livro e uma forte es-
tocada nos preconceitos politi-
camente corretos. Se pergun-
tarmos a um estudante universi-
tário o que sabe da contribuição
da Igreja Católica para a socie-
dade, a sua resposta talvez se re-
suma a uma palavra: opressão,
por exemplo, ou obscurantis-
mo. No entanto, essa palavra de-
veria ser civilização.

O autor, Thomas Woods,
doutorado pela Universidade de
Columbia, mostra como toda a
civilização ocidental nasceu e se
desenvolveu apoiada nos valo-
res e ensinamentos da Igreja Ca-

tólica. Em concreto documenta,
entre muitas outras coisas, co-
mo a Igreja criou uma institui-
ção que mudou o mundo: a uni-
versidade; como ela nos deu
uma arquitetura e umas artes
plásticas de beleza incompará-
vel; como os filósofos escolásti-
cos desenvolveram os conceitos
básicos da economia moderna,
que trouxe para o Ocidente uma
riqueza sem precedentes; como
o nosso Direito, garantia da li-
berdade e da justiça, nasceu em
ampla medida do Direito Canô-
nico; como a Igreja criou prati-
camente todas as instituições e
o conceito de assistência que co-
nhecemos, dos hospitais à previ-
dência; como humanizou a vida,
ao insistir durante séculos nos
direitos humanos e na sacralida-
de de cada pessoa.

Num momento em que se
planta uma imagem da Igreja
como inimiga do progresso da
ciência e da técnica, e da liber-
dade do pensamento, esse é um
livro que desfaz preconceitos,
corrige clichês e ensina verda-
des teimosamente omitidas no
ensino colegial e universitário.

Boa leitura! ●

Carlos Alberto Di Franco, doutor
em Comunicação pela Universi-
dade de Navarra, professor de
Ética, é diretor do Master em Jor-
nalismo (www.masteremjornalis-
mo.org.br) e da Di Franco – Con-
sultoria em Estratégia de Mídia
(www.consultoradifranco.com)
E-mail: difranco@iics.org.br
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Avoltadaestatização
Confesso que as minhas pernas
tremeram quando os jornais pu-
blicaram a intenção do lulo-petis-
mo – regime que empolga o País
há quase oito anos – de reabili-
tar a Telebrás, desestatizada no
governo FHC, cuja subsidiária
Telesp tinha em São Paulo mais
de 80 diretores. No tempo da Te-
lesp, atendendo a uma “promo-
ção”, comprei um telefone por
R$ 2.400 (valores atuais), em 12
prestações mensais. Recebi o te-
lefone somente 18 meses depois
de quitá-lo. Hoje a Telefônica,
com todos os seus defeitos, entre-
ga por uma fração do preço da
Telesp uma nova linha em menos
de uma semana. Se Dilma for
eleita, mais estatização virá por
aí e que Deus nos ajude.
JOSÉ SEBASTIÃO DE PAIVA

j-paiva2@hotmail.com

São Paulo

Beluela
Há algum tempo foi cunhado o
termo Belíndia numa referência a
um país que reunia as benesses
da Bélgica com as agruras da Ín-
dia. Entretanto, conhecendo um
pouco da Índia, acho que a com-
paração não é justa. Senão, veja-
mos. A Índia é um país democráti-
co, não havendo registros de que
queira implantar um regime socia-
lista bolivariano. Lá o Executivo
não manda no Legislativo, muito
menos no Judiciário. A corrupção
não atingiu níveis brasilienses.
Não gastam o dinheiro dos contri-
buintes em régios agrados a paí-
ses bolivarianos. Não apoiam os-
tensivamente o presidente irania-

no e ditadores em geral e nunca
negaram o Holocausto. Não de-
portam cubanos à força nem dão
abrigo a criminosos italianos de
esquerda. A Índia não faz parte,
como Cuba e outros, do Foro de
São Paulo. Não compra submari-
nos nucleares, apesar de ser uma
potência atômica. E ainda respei-
ta a liberdade de imprensa. O que
me parece mais adequado, nos
dias (e mandatos) que correm, e
com perdão dos sofridos vene-
zuelanos, é que tal hipotético país
fosse denominado Beluela, ter-
mo que mais apropriadamente
nos descreveria. Deixemos os
amigos indianos livres dessas
comparações. O modelo adotado
está aqui bem mais perto.
NELSON CARVALHO

nscarv@gmail.com

São Paulo

Aindaatrocadenome
É lamentável o nível de preocu-
pações na área do governo es-
tadual. O vocábulo força tem mui-
to mais impacto negativo do que
a palavra militar. Nossa Polícia
Militar não precisa mudar o no-
me (para Força Pública) para
ficar mais perto da população.
Chega de saudosismo revolucio-
nário. Somos leais e constantes.
MARIA RACHEL CAMPI, major da reser-

va da PMESP

jandasarto@hotmail.com

Campinas

● Se o objetivo é aproximar a
PM do povo, por que, então, não
se chamar Guarda Civil, outrora
muito mais querida e bem ava-
liada do que a Força Pública?

ACACIO MIRANDA

acacio.miranda@uol.com.br

São Paulo

● E quanto ao salário dos poli-
ciais, quais são as novidades?
MARA AMÉLIA S. LOURES ROCHA

Itaquaquecetuba

Mediocridade
O que nos conforta diante de tan-
ta mediocridade que assola o
Estado de São Paulo e o País é
que em breve poderemos tro-
car não só o nome das institui-
ções, mas também todos os que
as comandam. Acorda, Brasil!
ANGELO ANTONIO MAGLIO

Angelo@rancholarimoveis.com.br

Cotia

AGUxMP
O licenciamento ambiental con-
cedido pelo Ibama para a Hidrelé-
trica de Belo Monte está ensejan-
do um enfrentamento entre a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) e o
Ministério Público Federal (MPF).
Belo Monte está na Amazônia Le-
gal. A localização e a construção
desse empreendimento desper-
tam justificável preocupação. O
Ministério Público tem entre seus
deveres constitucionais o de de-
fender “os interesses sociais e in-
dividuais indisponíveis” (artigo
127 da Constituição) e promover
o inquérito civil e a ação civil pú-
blica para a proteção do meio am-
biente (art. 129, III); e a AGU de-
sempenha “atividades de consul-
toria e assessoramento jurídico
do Poder Executivo” (art. 131).
Ainda que ambas as instituições

CarlosAlbertoDiFrancoSandroVaia
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A dependência do
mundo virtual
está empobrecendo
a nossa cultura

O autoritarismo
costuma se
instalar disfarçado
de justiceiro
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