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Ablogueira cubana
Yoani Sánchez
(http://www.des-
decuba.com/gene-
raciony/), tam-
bém colunista do

Estado, virou uma celebridade
mundial. A imagem da dissiden-
te que jamais conseguiu autori-
zação de seu governo para sair
do país, nem mesmo uma via-
gem de poucos dias, virou um
símbolo eloquente do limite es-
treito, muito estreito, que confi-
na as liberdades individuais em
Cuba. Nessa condição, ela é
manchete permanente.

Como se sabe, todas as man-
chetes servem a interesses e
Yoani Sánchez também serve,
mesmo que involuntariamen-
te. Ela tremula como um estan-
darte nas mãos dos opositores
do regime dos irmãos Castro,
principalmente dos opositores
dedireita – poisétambém possí-
velumaoposição à esquerda,co-
mo logo veremos.

Com frequência os relatosso-
bre as desventuras da blogueira
vêm junto com um discurso que
procura caracterizar a ditadura
cubana como a tragédia inevitá-
vel, fatal, de qualquer sonho so-
cialista. Esse discurso se vale de
Yoani para mentir, o que é bem
fácilconstatar. Todasas mudan-
ças sociais vieram embaladas
por ideais de igualdade, como a
RevoluçãoFrancesa,oudeigual-
dade de oportunidades, como a
Revolução Americana. Mesmo
agora, a partir do final da 2.ª
Guerra, inúmeros governos de-
claradamente socialistas se su-
cederam na Europa, em perfeita
convivência com a sociedade de
mercado, sem que isso acarre-

tasse uma degeneração de corte
totalitário. Tanto é assim que, no
mundo contemporâneo, o ideá-
rio socialista de perfil não autori-
tário foi acolhido como proposta
legítima e até mesmo necessária
à normalidade democrática.

Portanto, é falso o discurso di-
reitistaqueatribuios padecimen-
tos (reais) do povo cubano ao
DNA de qualquer projeto de so-
ciedade sem pobreza. A constru-
ção da tirania em Cuba não tem
origem na rebeldia dos que se in-
surgiram contra a ditadura de
FulgêncioBatista,masna confor-
mação do Estado aos moldes di-
tados pela União Soviética.

Fora isso, o autoritarismo em
Cuba tem sua origem na esquer-
da, sem dúvida, mas, em matéria
de autoritarismo, a direita delin-
quiu muito mais em outros paí-
ses. Avesso a essa ululante evi-
dência, o discurso direitista ins-

trumentaliza a figura de Yoani
Sánchez para alardear que toda
plataforma socialista está fada-
da ao totalitarismo e à escassez –
e que só há liberdade num am-
biente baseado mais no merca-
do do que na justiça social, mais
na ostentação do que na dignida-
de humana.

Oportunista, esse discurso
nunca menciona o bloqueio que
os Estados Unidos impuseram à
ilha há exatos 50 anos (ele teve
início no dia 5 de fevereiro de
1962). A própria Yoani, é interes-
sante notar, não vai por aí. Em
mais de uma ocasião ela pediu
em seu blog a suspensão desse
embargo “absurdo”. Ao mesmo
tempo, ela cuida de alertar para
algo que é profundamente ver-

dadeiro: o bloqueio pune
o povo, é verdade, mas,
perversamente, convém
aos irmãos Castro, que
se valem dele para culpar
osEstados Unidos por tu-
do o que acontece de
ruim. Tanto que, para
ela, fim do embargo seria
“o golpe definitivo con-
tra o autoritarismo sob o
qual vivemos”.

Há poucos dias, uma
vez mais, Yoani teve ne-
gado o seu pedido para
viajar para o Brasil (pela
19.ª vez, segundo sua con-
tagem). De novo, foi notí-
cia. Ela queria vir ao lan-
çamento do documentá-
rio Conexão Cuba-Hondu-
ras, de Dado Galvão, em
que aparece como entre-
vistada. Sem a presença
de sua convidada mais
ilustre, o lançamento foi
adiado.

Enquanto isso, a injus-
tiça prolonga-se em Ha-

vana. Muitos, hoje, no Brasil e
em Cuba, apoiam a ditadura
cubana. Até mesmo no caso de
Yoani, a quem acusam de ser re-
munerada por organizações de
direita e de ganhar de presente
recursos avançadíssimos de tec-
nologia digital para fazer contra-
propaganda. Logo, não movem
uma palha pelos direitos dela.

O curioso é que, mesmo se fos-
sem verdadeiras, as acusações
não poderiam justificar o arbí-
trio.Odireitode ireviréum direi-
to fundamental da pessoa huma-
na,enãoapenasde quemconcor-
da com o governo. Em qualquer
democracia os direitos funda-
mentaisde umcidadão não estão
condicionados às opiniões dele.
Em Cuba, porém, é assim que
funciona. E ainda há os que, em
nome dos ideais de esquerda, ba-
tem palmas para a opressão, di-
zendo que na ilha não há fome,
não há morador de rua, todos
têm escolas e hospitais à vonta-
de, e que, diante disso, a falta de
liberdade é um reles detalhe. Ou-
tra vez: mesmo se aceitarmos co-
mo verdadeira essa afirmação – e
não há comprovações empíricas
de que ela seja realmente verda-
deira –, mesmo assim ela não
tem validade política, pois o su-
posto atendimento das necessi-
dades materiais não compensa a
falta de liberdade. Aliás, lá mes-
mo, em Cuba, na prisão america-
na de Guantánamo, os prisionei-
ros fazem suas refeições diaria-
mente, entre uma tortura e ou-
tra,além de contarem commédi-
cos e dentistas de plantão. Isso
não significa que vivam “numa
sociedade justa”. Eles vivem en-
carcerados,isso sim. Comida, ca-
ma,escola ehospital não sãosufi-
cientes para que se tenha justiça
social, paz e democracia. E sem
liberdade constituem a negação
dos ideais de igualdade.

Por esse ângulo é que pode-
mos entender o lugar de uma
oposição de esquerda à tirania
dos irmãos Castro, uma oposi-
ção que não se confunde com as
causas da direita. Ela não se ser-
veda faltade liberdadecomo pre-
texto, mas toma a liberdade co-
mo fim. Para ela, a livre comuni-
cação das ideias, “um dos mais
preciosos direitos do homem”,
segundo a Declaração dos Direi-
tos do Homem e do Cidadão, de
1789, não é meramente umcapri-
cho liberal, mas uma conquista
de toda a humanidade, na exata
medida em que os direitos so-
ciais não beneficiam apenas um
ou outro sindicato, mas toda a
sociedade. Ao romperem com a
democracia, os ditadores em
Cuba traíram o sonho que um
dia representaram. Por isso tam-
bém os opositores de esquerda
defendem os direitos de Yoani
Sánchez.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA USP E DA ESPM

A s últimas semanas
trazem aconteci-
mentos revelado-
res de um aspecto
peculiar da “luta
política” no Brasil,

como a entendem o PT e o gover-
no que ele lidera. Poderia ser re-
sumidoemdois conceitos:o rela-
tivismo como ideologia e a tática
de recolher dividendos políticos
sem se envolver diretamente, ti-
rando,como se diz, a castanha do
fogo com a mão do gato.

A moral da fábula do macaco
esperto, que, faminto, mandava
o bichano recolher as castanhas
das brasas esteve visível nos su-
cessivos movimentos na USP. A
chamada extrema esquerda de-
sencadeouações violentase o pe-
tismo saiu a criticar a “falta de
diálogo” e a “falta de democra-
cia” que supostamente estariam
na raiz dos distúrbios.

De olho no voto moderado, o
PT não quer para si os ônus do
radicalismo ultraminoritário,
mas pretende sempre recolher
os bônus de se apresentar como
a solução ideal para evitar essa
modalidade de movimento polí-
tico. Como se, em algum lugar
domundooumomento daHistó-
ria, o extremismo, de direita ou
de esquerda, tivesse sido conti-
do apenascom diálogo enegocia-
ção. É um discurso conveniente,
pois se apresenta comoalternati-
va “racional” de poder. Uma vez
lá, os tais movimentos serão
cooptados na base da fisiologia
e, se necessário, da repressão.
Os críticos exigirão “coerência”
e o partido fará ouvidos moucos.

Mas a vida é mais complicada
do que esses esquemas espertos.
À medida que vai acumulando
força, o PT precisa lidar com de-
safiosconcretos e,aí,surge autili-
dadedo relativismo. Queremum
exemplo?Quando um governan-
te adversário cuida de garantir o
cumprimento da lei e manter a
ordem pública, o aparato de co-
municação sustentado com ver-
bas públicas sai a campo para de-
nunciá-lo, atacá-lo, desgastá-lo a
qualquer custo. Quando, porém,
esse governante é do PT ou alia-
do próximo, a posição se inverte.

Se o adversário cumpre a lei, é
acusadode“criminalizarosmovi-
mentos sociais”; quando um de-
lescumpreamesma lei,entãosão
elesa criminalizar.Assim, os PMs
em greve na Bahia governada pe-
lo PT são chamados de “bandi-
dos”.Cadêoexercíciodoentendi-
mento, a tolerância? Em São Pau-
lo, em 2008, o PT ajudou na orga-
nização de uma marcha de poli-
ciais civis grevistas rumo ao Palá-
cio dos Bandeirantes – marcha
que,felizmente,nãoatingiuosob-
jetivos sangrentos almejados.

Em Estados governados pelo

petismo e aliados, são rotineiras
as reintegrações de posse, mas
quando precisam ser feitas em
São Paulo, por exemplo, a man-
do da Justiça e sempre sob sua
supervisão, o PT – e eis de novo a
história das castanhas – cavalga o
extremismo alheio para denun-
ciar inexistentes violações siste-
máticas dos direitos humanos.
Nuncaofereceu umapossível so-
luçãoaoproblemasocial específi-
co, mas se apresenta incontinen-
ti quando sente a possibilidade
de sangue humano ser vertido e
transformado em ativo político.

Vivemos uma era em que o
oportunismo político do PT aca-
bou ganhando o status de virtu-
de. Perde-se qualquer referência
universal ou moral de certo e er-
rado e essa separação é substituí-
da por outra. Se é o partido que
faz, tudo será sempre correto –
os finsjustificam os meios, sejalá

quais forem esses fins. Se é o ad-
versário,tudoestarásempreerra-
do, pois suas intenções sempre
seriam viciosas. A política torna-
se definitivamente amoral.

Éumalógicaqueacabaderivan-
do para o cômico em algumas si-
tuações. No atual governo, os mi-
nistros foram divididos em duas
classes.Algunssãoblindados,po-
dem dar de ombros quando são
alvodeacusações; outros sãolan-
çados ao mar sem muita cerimô-
nia. Quando é do PT, especial-
mente se for do grupo próximo, a
proteção é altíssima. Mas se tiver
a sorte menor de ser apenas um
“aliado” – conceito que embute a
possibilidade de se tornar futura-
mente um adversário –, logo apa-
recemosvazamentosdandocon-
tadeque“oPalácio” man-
dou o infeliz se explicar
noCongresso,asenha pa-
ra informar aos leões que
há carne fresca na arena.

Essa amoralidade es-
sencial se estende às polí-
ticas públicas. Em 2007,
quando governador de
São Paulo, aflito com o
congestionamento aero-
portuário, propus ao pre-
sidente Lula e sua equipe
a concessão à iniciativa
privada de Viracopos,
cujo potencial de expan-
são é imenso. Nada acon-
teceu. Na campanha elei-
toral de 2010, a proposta
de concessões foi satani-
zada. Pois o novo governo
petistaaadotouemsegui-
da! Perdemos cinco anos!
E a adotou privatizando
também o capital estatal:
o governo torna-se sócio
minoritário (49% das
ações) e oferece crédito
subsidiado (pelos contri-

buintes, é lógico) do BNDES. Tu-
do o que era pra lá de execrado
passouaser“pragmatismo”,“pri-
vatização de esquerda”.

O ridículo comparece tam-
bém à internet, onde a tropa de
choqueremunerada, diretaouin-
diretamente,comdinheiropúbli-
coetreinada paraatacarareputa-
ção alheia desperta ou se recolhe
em ordem unida, não conforme
o tema, mas segundo os atores.
São os indignados profissionais
e seletivos. Como aquelas anti-
gas claques de auditório, seguin-
do disciplinadamente as placas
que alternam “aplaudir”, “silen-
ciar” e “vaiar”.

Vivemos tempos complica-
dos, um tanto obscuros, algo as-
sim como “se Deus está morto,
tudo é permitido” – e chamam de
“pragmatismo” o oportunismo
deslavado. A oposição, a despei-
to de notáveis destaques indivi-
duais, confunde-se no jogo, dado
o seu modesto tamanho, mas
tambémporquealguns sãosensí-
veis aos eventuais salamaleques
e piscadelas dos donos do poder.
Um adesismo travestido de “sa-
bedoria”. A política real vai se re-
duzindo a expedientes necessá-
rios à manutenção do poder e à
mitigação do apetite dos aliados.
A conservação do statu quo su-
põe uma oposição não mais do
que administrativa e burocráti-
ca. Parece que anova clivagemda
vida pública é esta: estar ou não
nabase aliada,de sorteque apolí-
tica se definiria entre os que são
governo e os que um dia serão.

Não sou o único que pensa as-
sim, mas sou um deles: política
também se faz com princípios,
programa e coerência. E disso
não se pode abrir mão, no poder
ou fora dele.
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EX-PREFEITO E EX-GOVERNADOR

DE SÃO PAULO

SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Yoani Sánchez,
a direita e a esquerda
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A era do
oportunismo

‘BRASIGUAIOS’
Governo pusilânime

O governo brasileiro sempre de-
monstrou covardia quando, ataca-
do pelos vizinhos “nacionalistas
oportunistas” movidos pela vetus-
ta retórica do imperialismo, eles
expropriaram bens provenientes
de empreendimentos de empre-
sas brasileiras, estatais ou não.
Não é diferente agora, diante do
que vem acontecendo ultimamen-
te com os brasileiros que emigra-
ram para o Paraguai, trabalhado-
res devotados que levaram tecno-
logia moderna à agricultura – e o
resultado reflete até no aumento
do PIB paraguaio. E os líderes bra-
sileiros fecham os olhos ante a ati-
tude do amigo presidente Fernan-
do Lugo, deixando à deriva os
“brasiguaios”, cuja valente condu-
ta deveria inspirar o comporta-
mento do nosso pusilânime go-
verno. Fora os desmandos e os eu-
femísticos malfeitos, esse é mais

um motivo de vergonha.
CARLOS FERNANDO BRAGA
cafebraga@yahoo.com.br
São Paulo

PRIVATIZAÇÃO
Ágio

O sindicalismo petista estatista
vai passando recibo de incompe-
tência e deixa empreendimentos
para quem sabe fazer. Se leiloar o
PAC, vai dar ágio maior do que os
aeroportos.
LUIZ HENRIQUE PENCHIARI
lpenchiari@gmail.com
Vinhedo

Leilão dos aeroportos

As enormes diferenças entre os
preços mínimos estabelecidos e
os lances feitos pelas empresas
que competiram no leilão de se-
gunda-feira devem ser extrema-
mente preocupantes para nós,

brasileiros, principalmente para
os que usam com frequência o
transporte aéreo. Está bastante
claro, para quem analisa as pro-
postas dos participantes do lei-
lão, que as projeções de cresci-
mento do número de usuários e
das respectivas taxas de embar-
que devem ter sido demasiado
elevadas – possivelmente basea-
das nas estatísticas dos últimos
anos – ou a taxa interna de retor-
no utilizada nos cálculos não de-
ve ter sido a adequada para esse ti-
po de atividade. Assim, tenho
grande preocupação quanto à efe-
tivação dos projetos de amplia-
ção dos Aeroportos de Viracopos,
de Brasília e, principalmente, de
Guarulhos. Receio que, para a ge-
ração dos lucros e dos fluxos de
caixa componentes dos projetos,
as necessárias obras e adaptações
não sejam efetuadas no devido
tempo e, ainda para piorar, as ta-
xas de embarque cobradas dos
passageiros sejam elevadas de ma-
neira absurda. Sou de opinião que

as empresas vencedoras devem
ser questionadas a respeito das
projeções efetuadas e que devem
ser estabelecidas sérias punições
para elas no momento em que
ocorrer algum descumprimento
das cláusulas dos contratos de pri-
vatização que serão assinados.
PAULO JOSÉ C. DE ALBUQUER-
QUE, economista
pjcalbuquerque@uol.com.br
São Paulo

Os fins e os meios

Interessante como o poder muda
certas pessoas. O partido da presi-
dente Dilma sempre foi radical-
mente contra privatizações: “Es-
tão vendendo patrimônio do tra-
balhador”. E agora faz uma gran-
de privatização! Isso pela pressão
ante a necessidade de conclusão
de obras de grande peso popular
em tempo hábil. Então, os fins jus-
tificam os meios: vamos fazer o
que éramos contra, pois pode-

mos ter prejuízo em nossa ima-
gem. Afinal, trata-se de Copa do
Mundo, o esporte das multidões,
muitos votos podem ser perdi-
dos. Assim é a ambição pelo po-
der, que seduz, entorpece, faz ras-
gar princípios... Idealistas? Os ra-
dicais do PT agora o que dizem?
LUIZ EDUARDO ANDRADE
eduriodocampo@gmail.com
Rio do Campo (SC)

Diferenças

É claro que as privatizações do
PT são diferentes e só visam a de-
fender os interesses da população
mais pobre e sofrida. E viva a com-
panheira Thatcher!
DANIEL DAYAN
dayan@danieldayan.com.br
São Paulo

Sinais de fumaça

Se o presidente Fernando Henri-

que Cardoso não tivesse privatiza-
do a Telebrás em 1998, hoje esta-
ríamos usando orelhões com
aquelas indefectíveis fichas de la-
ta e enviando sinais de fumaça,
em vez de usar a internet. Valha-
me Deus!
JOSÉ EDUARDO VICTOR
je.victor@estadao.com.br
Jaú

GREVE DA PM
Comparações

É evidente que não concordo
com a forma de que os PMs da Ba-
hia se estão valendo para reivindi-
car melhores salários. No entan-
to, imagino a revolta ao saberem
que um policial do Senado recebe
salário de R$ 15 mil, sem contar
as outras gratificações, para, de
terno e gravata, em ambiente re-
frigerado, eventualmente “espan-
tar”, na base do choque elétrico,
algum cidadão mais afoito que
tente manifestar-se contra a ban-
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EUGÊNIO
BUCCI

Boa Terra em pé de guerra

LOREDANO

Comida, cama, escola e
hospital não bastam
para que se tenha justiça
social, paz e democracia

Mas a vida é mais
complicada do que
os espertos esquemas
políticos do PT
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A9.




