
%HermesFileInfo:A-2:20110616:

A2 Espaço aberto QUINTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

SINAIS PARTICULARES

Apresidente Dilma
Rousseff mudou o
lema programáti-
co do governo. De
Um País de Todos
passou a País Rico

é País sem Pobreza. Houve quem
dissesse que Um País de Tolos re-
presentaria melhor o que se via
no governo anterior, dada a dis-
tância entre o discurso e a práti-
ca, bem como a forma enganosa
de atribuir à pessoa do presiden-
te resultados advindos principal-
mente da dinâmica da economia
internacional e nacional.

Em sua lógica, essa forma ca-
racterizava um sofisma, do se-
guinte tipo: se veio depois que
cheguei – e foi algo bom –, foi por
minha ação. Tal como um co-
mandante de navio encalhado
num banco de areia que atribuiu
a si o desencalhe depois de a ma-
ré subir.

A presidente Dilma demons-
tra maior cuidado ao falar, mas
adotou o novo lema aparente-
mente sem maior reflexão. A po-
breza existe mesmo em países ri-
cos, seja pelo critério de rendi-
mentos, seja pelas demais condi-
ções de vida, como o acesso à
educação e a serviços de saúde
de boa qualidade. É muito fácil
demonstrar que na sua generali-
dade a afirmação do novo lema é
falsa, pois basta um exemplo em
contrário. Tomemos um país ri-
caço onde há pobreza: os Esta-
dos Unidos.

No site www.presidencia.gov.
br, bem no alto à direita, no de-
senho que incorpora o lema, pas-
sei o cursor e este adquiriu a for-
ma de mãozinha, indicando que
levaria a outra página. Cliquei e
veio uma em branco, sintomáti-
ca de um significado vazio.

Na busca de seu lema-sonho,
a presidente lançou no início
deste mês o Plano Brasil sem Mi-
séria (PBSM). Ora, sonhar acor-
dado também tem sua eficácia
se impulsionar uma ação que,
embora sem alcançar um objeti-
vo inatingível, permita torná-lo
mais próximo.

Ótimo! Para compensar o uso
de sofisma, um tanto professo-
ral, eu diria tô nessa, pois tam-
bém sonho com um Brasil sem
miséria. Interessado, cliquei
com o cursor mãozinha na figura
do plano e cheguei a uma página
comvárias conexões de informa-
ções sobre o PBSM.

A primeira página é encimada
pelas fotos de dois jovens. O pri-
meiro segura um cartaz com es-
ta afirmação: “O Brasil cresceu
porque a pobreza diminuiu”. Aí
já pensei tô fora, pois entendo
que com as mesmas palavras o
correto seria dizer que a pobreza
diminuiu porque o Brasil cres-
ceu. O segundo cartaz se assenta

no primeiro e incorpora a sua fra-
gilidade lógica ao dizer: “Já pen-
sou quando acabarmos, de vez,
com a miséria?”.

Esses cartazes me trouxeram
à lembrança um anúncio de duas
páginas com o mesmo teor nos
seus títulos, que o governo fez
publicar nos jornais ao anunciar
o PBSM. A sensação que seus tí-
tulos me trouxeram é a de que os
publicitários que os prepararam
devem ser os mesmos do gover-
no anterior, ou da sua campanha
sucessória, pois insistem em so-
fismar, desta vez assim: o Brasil
cresceu, e isso foi – inegavelmen-
te – acompanhado pela passa-
gem de milhões de pessoas para
classes de rendimentos mais ele-
vados, e com diminuição das de-
sigualdades entre classes. Mas
daí se conclui, pelo primeiro car-
taz, que a também inegável redu-
ção da miséria foi o que fez o Bra-

sil crescer economicamente.
Pela ordem: esse crescimento

veio principalmente do impulso
dado pela expansão da econo-
mia mundial no período. Aí esta-
mos falando de estímulos de fo-
ra para dentro, de centenas de
bilhões de reais, e que, no seu to-
tal no período, devem ter entra-
do pela casa dos trilhões. Houve
também o estímulo do crédito
interno, que numa conta aproxi-
mada cresceu perto de R$ 1 tri-
lhão entre o início e o fim do go-
verno Lula. Com isso a econo-
mia cresceu mais, fortaleceu-se,
a arrecadação de impostos au-
mentou muito, e isso permitiu
ao governo ampliar programas
sociais como o Bolsa-Família e o
piso do valor de benefícios per-
manentes do INSS.

Ora, ao realizar esses progra-
mas o governo retirou recursos
de segmentos da sociedade e
transferiu-os para outros gru-
pos. Se esse processo implicou
maior crescimento, isso precisa-
ria ser demonstrado, se ainda
não o foi por pesquisadores que
se dedicam ao assunto. Mesmo
supondo já demonstrado – e, se
não fosse, também se poderia ar-
gumentar pelo mérito social de
programas como o Bolsa-Famí-
lia –, vale lembrar que a escala
desses programas é mínima, se
comparada com os estímulos an-
teriormente citados. Por exem-
plo, os recursos do Bolsa-Famí-
lia alcançam perto de R$ 15 bi-
lhões, muitíssimo distantes das
cifras dos estímulos inicialmen-
te citados. E, vale insistir, sem
estes últimos não haveria os
mesmos recursos para progra-
mas mais voltados para a pobre-
za. Ou seja – e talvez meus cole-
gas economistas me critiquem
por elaborar sobre o óbvio –,

sem crescer bastante não se
avançará com maior rapidez no
alívio da miséria.

Hámais problemas na concep-
ção do PBSM, a começar pela sua
definição dessa mesma miséria,
pelo critério renda, pois é dire-
cionado às pessoas que vivem
em lares cuja renda familiar é de
até R$ 70 por pessoa por mês,
estando nessa situação 16,2 mi-
lhões de brasileiros. Ora, pode-
se dizer que pessoas com renda
um pouco ou mesmo bem acima
desse valor também estão numa
situação miserável. E não ape-
nas pela renda em si, mas, entre
outros aspectos, por não terem
acesso adequado a uma boa edu-
cação e a bons serviços de saúde,
estes a começar do saneamento
básico, cuja carência leva a uma
vida miserável. E, repita-se, mes-
mo com renda bem superior a
míseros R$70 por mês. Mas isso
é assunto para futuros artigos.

Dada a minha ênfase nas ques-
tões econômicas, lembro que o
crescimento dos anos recentes
não deverá repetir-se nos próxi-
mos, pois, em particular, o estí-
mulo externo não deverá ser o
mesmo. Assim, há que concen-
trar atenção em planos e recur-
sos que nos livrem de míseros
4% de crescimento do produto
interno bruto (PIB) nesse perío-
do à frente. Sem isso o sonho da
presidente Dilma e de todos nós
continuará muitíssimo distante.

✽
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No início dos anos
1990, o cineasta
Roberto Gervitz
realizou uma be-
la série de TV. O
nome era Gente

que Faz. Em documentários
muito breves, de poucos minu-
tos cada um, ela apresentava
pessoas reais que venciam vicis-
situdes com trabalho duro e de-
terminação. Agora está em car-
taz um documentário que tam-
bémnos apresenta asaga de bra-
sileiros batalhadores. O nome é
Família Braz – Dois Tempos.

Fora isso, uma diferença mui-
to grande separa os dois proje-
tos. O primeiro, de Gervitz, usa-
va o recurso do narrador em off,
a quem cabia contar a história
dos personagens. Em Família
Braz, a locução em off é míni-
ma, quem conta a história dos
personagens são os próprios
personagens. Em Gente que
Faz, as figuras na tela emocio-
navam o espectador pelos seus
atos. Em Família Braz, elas emo-
cionam antes pelo que dizem,
emocionam por tomarem pos-
se das narrativas de sua vida.

Para quem quer entender a
quantas anda o Brasil que vai
conseguindo escapar da pobre-
za – e para quem quer ouvir de
perto a voz desse País –, Famí-
lia Braz – Dois Tempos é progra-
ma obrigatório. Dirigido por Ar-
thur Fontes e Dorrit Harazim,
o documentário mostra dois

momentos distintos de uma fa-
mília da Brasilândia, bairro da
periferia da cidade de São Paulo.
O primeiro é o ano de 2000,
quando os quatro filhos do casal
Braz ainda não haviam entrado
no mercado de trabalho. O se-
gundo momento vem dez anos
depois. Agora a família tem qua-
tro automóveis. A frota cresceu,
a receita cresceu, a casa cresceu
e a autoestima também. O movi-
mento de ascensão econômica
é claríssimo. O filme exibe em
preto e branco os depoimentos
registrados há dez anos, deixan-
do em cores apenas o que foi fil-
mado agora, o que acentua o
contraste entre o antes e o de-
pois. Acima de todas as ima-
gens, porém, o que rouba a cena
é a palavra.

O próprio nome do filme já é
de uma sonoridade boa de escu-
tar. Família Braz soa como um

desses acrônimos estatais que
trazem embutida a ambição de
grandeza nacional. Acontece
que essa Família Braz, em parti-
cular, não contém a petulância
estatal. Sua grandeza é outra.
Ela não é Brasil grande. É Brasi-
lândia. E Brasilândia, no dizer
dos próprios protagonistas, fica
do lado de lá da ponte. Da Brasi-
lândia eles não abrem mão. An-
derson, o filho mais velho, afir-
ma que não quer deixar o bairro.
Se for para o outro lado, será
“mais um”. Se ficar, como acaba
ficando, será mais um “analisan-
do eles”. Esse “eles” designa os
de cima, os narradores oficiais,
os narradores desde sempre, os
que falam do pessoal da Brasilân-
dia na terceira pessoa. Lembre-
mos que até o ano passado eram
frequentes na fala de ministros
expressões como “tiramos tan-
tos milhões da linha de pobre-
za”. Nesse discurso, os “mi-
lhões de brasileiros” entravam
como objeto, não como sujeito.
Entravam como carga humana
transportada de um lugar para
outro. Em Dois Tempos, o que ou-
vimos é bem diferente: são sujei-
tos que falam como donos de
seus caminhos. Também isso é
interessante ouvir.

Mas quem é, exatamente, que
toma a palavra nesse filme? Eis
aí uma boa pergunta, que só real-
ça o valor do filme. Será que o
narrador é mesmo alguém de so-
brenome Braz? Ou será que as
falas da família Braz apenas reali-
zam colagens de outras falas?
Provavelmente, as duas hipóte-
ses são verdadeiras.

Na fala dos Braz comparecem
falas alheias, algumas vindas de
muito longe. Quando a filha De-
nise conta que, ao início de cada
ano, estabelece metas objetivas

de realização pessoal – que, para
ela, são um automóvel, uma ci-
rurgia plástica e um cruzeiro tu-
rístico –, o que transparece é um
híbrido entre a linguagem da
economia e a linguagem das te-
lerreligiões. As metas de Denise
têm um pouco de “planejamen-
to estratégico” e um pouco dos
pedidos que os fiéis das telerreli-
giões apresentam a Deus em cul-
tos transmitidos ao vivo pela te-
levisão aberta. Ela também diz
que cada um traça o seu destino
pelas escolhas que faz. O desti-
no deixa de ser um fardo, uma
fatalidade. Denise aposta em
sua força individual, algo como
livre-iniciativa ou protagonis-
mo. Na voz dela ecoam elemen-
tos de uma ética protestante – e
isso, num país em que a Refor-
ma só apareceu muito depois da
Contrarreforma, não deixa de
ser uma boa nova.

Nessas falas todas, vai se cos-
turando um intenso alinhamen-
to entre o personagem e a cultu-
ra do mercado, tanto no que ela
representa de liberdade indivi-
dual como no que ela represen-
ta de trabalho extenuante, sem
lugar para o ócio, sem lugar para
o amor. Nas frases muito bem
encadeadas de Denise se abre o
clássico dilema da mulher que
se emancipa no capitalismo: ela
não sabe se casa ou se compra
uma bicicleta; não sabe se esco-
lhe um lar ou uma carreira. Deni-
se, enfim, fala como uma “execu-
tiva de sucesso”. Na linguagem,
e na vida material, ela está che-
gando lá.

Em suma, o sujeito que sobe
na vida vai se apropriando dodis-
curso para o qual aflui, tanto pa-
ra o bem quanto para o mal. Para
o bem: ele assume o ônus e as
consequências do que acredita
ser a sua escolha de vida. Para o
mal: ele vira mais um entre aque-
les que queria analisar sem cru-
zar a ponte. Ao virar dono dessas
falas, o sujeito que sobe na vida
se converte num agente da or-
dem que antes ele temia. Aquela
ordem, ele vai descobrir, era ape-
nas uma ordem feita de palavras.
Aquela ordem não vai mudar.

Assim, Família Braz nos mos-
tra a Brasilândia onde há cresci-
mento semhaver mudança.O fil-
me expõe, no microscópio, nu-
ma família só, um deslocamento
de multidões. Por esse desloca-
mento, milhões foram, sim, reti-
rados da linha de pobreza (este-
ja essa linha onde estiver) – mas
não foram retirados dali por
uma autoridade ministerial, e
sim por sua própria fala.

Fora o que, todo discurso é
uma colagem de outros, inclusi-
ve este que você leu neste artigo.
Em boa medida, a família Braz
falapormim. Epor você.Nadúvi-
da, vá ao cinema.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

Gente
que fala

●✽
ROBERTO
MACEDO

Brasil com miséria
e sem lógica

GOVERNO DILMA
Roubalheira autorizada?

Está para ser votada na Câmara,
embutida na medida provisória
(MP) que formaliza a Secretaria
de Aviação Civil, uma grande au-
torização para que a roubalheira
do dinheiro público se torne ofi-
cialmente aceita: querem que se
aprove o “regime diferenciado de
contratações” para obras da Co-
pa do Mundo e da Olimpíada. Se
isso ocorrer, o que parece bem
provável, embora inadmissível,
políticos e cartolas corruptos e ga-
tunos terão permissão para super-
faturar contratos multimilioná-
rios, tudo em nome da eficiência,
já que o governo federal se mos-
trou ineficiente e incapaz de coor-
denar o que é preciso ser feito pa-
ra tais eventos – que, aliás, nunca
deveriam ter sido cogitados em
nosso país, pois temos infraestru-
tura muito aquém do que precisa-
mos e nosso povo vive em carên-

cia de educação, saúde, sanea-
mento, etc. Mas o ministro dos
Esportes tem a ousadia de falar
em “regime diferenciado de con-
tratações” com a mesma expres-
são de quem diz “bom dia”. Se is-
so for aprovado, estaremos pre-
senciando mais um crime sem pu-
nição. Todo e qualquer deputado
que votar a favor estará sendo
cúmplice dessa sem-vergonhice.
MARIA TEREZA MURRAY
terezamurray@hotmail.com
São Paulo

A partilha continua

Em fevereiro o governo fez um
corte de R$ 50 bilhões no Orça-
mento de 2011 e achou por bem
suspender os concursos públicos.
Nem mesmo os que passaram
em concursos já realizados foram
admitidos. Os que estudaram
com afinco, passaram noites sem
dormir trabalhando e estudando,
confiando em que os cargos se-

riam ocupados pelos que mais se
dedicassem ao estudo, conhece-
ram na carne a verdadeira face do
poder público no Brasil. A desilu-
são é a visita da realidade. Entre-
tanto, poucos meses depois desse
estranho corte de despesas, em
14/6 o Senado aprovou, por 49 vo-
tos a 12, a Medida Provisória
525/2011, que prevê a contratação
temporária de 16 mil professores
universitários. Pelo que está escri-
to no texto da MP, os novos con-
tratados poderão começar a traba-
lhar recebendo o teto salarial da
categoria. Vale lembrar que o pro-
fessor concursado vai subindo a
escada salarial ao longo dos anos
pelo próprio mérito. Depois de
pensar um pouco, descobrimos
que a única razão possível para es-
sa armação do governo é que ela
faça parte da partilha eleitoral
que é feita para beneficiar os polí-
ticos da base governamental.
WILSON GORDON PARKER
wgparker@oi.com.br
Nova Friburgo (RJ)

AINDA A CARTA
Exemplo glorificante

A carta que a presidente Dilma
Rousseff enviou ao ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso pela
passagem dos seus 80 anos não é
somente um panegírico, um elo-
gio à sua pessoa. É bem mais do
que isso. É um exemplo glorifican-
te de dignidade, independência,
transparência e caráter, que todo
político deveria seguir. É uma ja-
nela que se abre para um horizon-
te de paz partidária, de respeito
entre os partidos, quer da situa-
ção, quer da oposição. O Brasil es-
tava precisando de um gesto des-
se jaez para viver em paz e recupe-
rar o prestígio de país civilizado
no concerto das nações. Para-
béns, presidente Dilma, V. Exa.
confirmou o ditado: “As cartas
não mentem jamais!”.
ANTONIO BRANDILEONE
abrandileone@uol.com.br
Assis

Justiça restabelecida

Lula elegeu-se em 2002 graças à
sua Carta aos Brasileiros, com-
prometendo-se a manter os prin-
cípios do governo FHC, que de-
pois chamou de herança maldita.
Agora Dilma, já eleita por 60 mi-
lhões, começa a conquistar os ou-
tros 40 milhões com a Carta aos
Brasileiros II, muito bem comen-
tada no editorial de ontem (A3),
na qual reconhece os méritos de
FHC. Restabelecida a justiça, res-
ta saber como fica o Lula, artífice
da ascensão e queda do terceiro
mandato... Obrigado, Dilma.
GILBERTO DIB
gilberto@dib.com.br
São Paulo

Marketing

Da maneira que anda a política
no País, não é de duvidar que a ati-
tude da Dilma de felicitar FHC te-

nha sido só marketing político.
ANGELO TONELLI
angelotonelli@yahoo.com.br
São Paulo

Canto da sereia

Os elogios de Dilma a FHC têm
efeito anestésico no PSDB, não
bastasse a letargia que toma con-
ta do partido. Até que o efeito pas-
se, a fila anda e o pessoal deita-se
no muro para não cair, porque
em pé, sob efeito dos elogios, a la-
birintite pode atacar. O grande de-
feito da oposição é imaginar que
um dia o PT possa mudar e jogar
limpo: está no DNA a maneira de
atuar tratando adversários como
inimigos. Muito cuidado, os elo-
gios a FHC podem ser um cavalo
de Troia e todos, embasbacados
com o presente, ficam de boca
aberta ouvindo o canto da sereia.
O PSDB paulista está fazendo um
esforço enorme para perder o go-
verno do Estado, o último foco
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EUGÊNIO
BUCCI

Bloomsday (James Joyce)

LOREDANO

O sujeito que sobe na
vida vai se apropriando
do discurso para o qual
aflui, para o bem e o mal

A pobreza diminuiu
porque o País cresceu,
e não o contrário, como
faz crer a propaganda
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