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N ão há mais dia em
que não estejam
na comunicação
notícias, análi-
ses, debates so-
bre as várias cri-

ses em que estamos mergulha-
dos – da água, das mudanças cli-
máticas, da desertificação, da
perda da biodiversidade, do con-
sumo excessivo no mundo, já
além da capacidade de reposi-
ção do planeta –, agravadas pela
perspectiva de que mais 2 bi-
lhõesde pessoas venhamsomar-
se aos 7 bilhões de atuais viven-
tes, 1 bilhão dos quais passa fo-
me e mais de 2 bilhões vivem
abaixo da linha da pobreza. Co-
mo sair desse quadro dramáti-
co, quando as únicas institui-
ções universais de que dispo-
mos – como a Organização das
Nações Unidas (ONU) – se
veem paralisadas diante da falta
de consenso entre os países e as
pessoas, que impede a tomada
de decisões globais? Que fazer,
se conflitos armados conti-
nuamaeclodir e podemampliar-
se? E que atitudes adotar diante
de ameaças novas, como a da
guerra cibernética?

A política, a ciência, a econo-
mia não vêm obtendo êxito com
muitas das respostas a questões
dessa naturezaque vêm propon-
doem muitos lugares,muitos fó-
runs de discussões. Mesmo
quando ocorre uma aprovação
em princípio, a prática não con-
segueavançar,dadasascontradi-
ções e divergências entre países,
blocos, instituições, governos,
etc., cada um deles tentando fa-
zer prevalecer os seus interesses
específicos, isolados. Seria inte-
ressante ouvir outras propostas.
Por exemplo, a palavra das reli-
giões, os caminhos que pro-
põem, eventuais êxitos que te-
nham conseguido aqui e ali, nes-
teou naquele terreno – já que em
seu dia a dia cuidam de questões
éticas, morais, posturas basea-
das em princípios religiosos.

Por isso mesmo, convidado,
há poucos dias o autor desta li-
nha participou na capital paulis-
ta, na Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão, e com a participação de filó-
sofo, psicólogos e de professo-
res também do Japão, de Tai-
wan e do Havaí, de um “Fórum
sobre Humanismo”, em que a
pergunta central era esta: “Qual
é a verdadeira natureza do ser
humano?”. As razões das crises
globais de hoje e os caminhos
para enfrentá-las estiveram no

centro das discussões.
Um dos pontos de partida foi

a afirmação de que na base dos
conflitos está a “dificuldade de
conviver com o diferente”, ao la-
do do pensamento de que “a
ciência é a certeza que move o
mundo” – pois, ao mesmo tem-
poque oferece soluções brilhan-
tes para problemas em tantas
áreas, é capaz de criar tecnolo-
gias complicadoras da vida, esti-
muladoras do consumo supér-
fluo, quando não gera catástro-
fes com bombas nucleares e ou-
tras armas de destruição em
massa. São alguns dos cami-
nhos que, paralelamente, criam
dificuldades de conviver com o
próximo e, ao mesmo tempo, a
arrogância, acerteza de quea en-
genharia genética, por exemplo,
será capaz de tudo resolver, co-

mo observou um dos mestres
participantes.

A prática religiosa, foi dito,
precisa levar as pessoas a se per-
guntarem se o ser humano é su-
perior a outras espécies; precisa
inflá-lo de coragem para o diálo-
go; colocar perguntas óbvias, co-
mo a de que não é possível fazer
aguerraem nomedapaz, atrope-
lando outros seres; meditar so-
bre questões decisivas a respei-
to do convívio com a natureza,
as espécies, os hábitats – e dei-
xar de se ver como o centro de
tudo, tendo o ego como a razão
central do universo. “Só quando
começamos a nos comparar
com o que está fora de nós – dei-
xando de olhar apenas para nós
mesmos – conseguimos abrir ca-
minhospara aharmonia (...).To-
do mundo tem sabedoria (...).
Mas se pensarmos que só a ciên-
cia é a verdade e o princípio é o
eu, pode-se caminhar em dire-
ções perigosas”, ponderou um
dos palestrantes.

Parece óbvio que todos esses
pontos de partida precisam es-
tar sobre a mesa, numa hora de
tantas crises de gravidade extre-
ma. Mas como fazê-los prevale-
cer sem a imposição de leis, polí-
ticas, etc.? Que fazer quando,
mesmo no auge de campanhas
eleitorais, como agora, os temas
acabam minimizados ou obscu-
recidos pelos próprios candida-
tos,temerososde que o confron-

to com pensamento diferente os
leve a perder votos? É imperioso
que as próprias religiões tragam
apúblicoas discussões, manifes-
tem suas posições a respeito do
que estamos vivendo. Para que a
sociedade se mova e obrigue go-
vernantes a agir.

Para ficar em apenas um dos
temas mencionados no início
deste artigo, não é possível espe-
rar que só em 2015, como está
acertado na Convenção do Cli-
ma, os países-membros che-
guem a um compromisso para
entrar em vigor apenas em 2020
e leve à redução de emissões que
contribuemparadesastresclimá-
ticos. Os desastres já estão aí, a
elevação da temperatura da Ter-
ra, também. Da mesma forma
que outros problemas: a umida-
dedo ar, cuja quedaa apenas10%
obrigou à decretação do estado
de emergência na capital paulis-
ta em 21/8; as emissões de gases
em áreas urbanas do Brasil, que
representam 23% do total na
América Latina (Estado, 22/8);
ilhas de calor que já afetam cida-
des médias paulistas, segundo a
Universidade Estadual Paulista
(Folha de S.Paulo,2/8);o número
de dias com temperaturas acima
de 30 graus Celsius, que aumen-
tou 34% em 50 anos.

Um dos principais especialis-
tasem climae assessor do gover-
no britânico, Bob Watson, afir-
ma (BBC News, 23/8) que está
fora de possibilidade, marcada
por otimismo excessivo, a visão
de que a temperatura terrestre
subirá somente até 2 graus em
meados do século; a seu ver, ela
pode subir até 5 graus. A própria
ONU,aOrganização Meteoroló-
gica Mundial, a Convenção de
Combate à Desertificação pe-
dem urgência a todos os países
nos esforços para enfrentar a
temporada de secas extremas
no Hemisfério Norte, que pode-
rá levar à perda de 35% na safra
de soja, agravando ainda mais a
fome no mundo.

Não há um segundo a perder
nas emergências que já estão
diante de nós. E é preciso que to-
das as instâncias – a religiosa in-
cluída – estejam empenhadas
em mudanças de paradigmas
que nos levem a soluções verda-
deiras. Pode parecer patético en-
veredar por aí. Mas essa é a tarefa
inescapável das atuais gerações.
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P ara os formalistas
russos, grande par-
te de nosso cotidia-
no é vivida de for-
ma inconsciente e
automática. A arte

é a melhor maneira de acordar
dessa hipnose, mostrando-nos
que uma pedra é uma pedra.
Eles valorizavam táticas de dis-
tanciamento, como as de Tols-
toi, por exemplo, que analisou
as fragilidades humanas a partir
da perspectiva de um cavalo.
Uma das frases do equino: “A
ação dos homens, pelo menos
daqueles com quem tive conta-
to, é determinada por palavras,
e não por fatos”.

Ao avaliar uma viagem de ob-
servação pelo processo eleitoral
que se inicia, pressenti que tanto
as eleições como o julgamento
domensalão são vistos com uma
certa distância pelo homem co-
mum.O maisinteressante,ao re-
fletir sobre as cidades que visitei
em Estados distintos, é consta-
tar também que o júri do mensa-
lão e as eleições são fenômenos
independentes.

Dominadapelasaliançaseriva-
lidades municipais, as eleições
têm uma dinâmica própria. O es-
forço para adiar o júri foi inútil. A
impressão que tenho, até o mo-
mento, é de que o PT vencerá nas
cidades onde venceria e perderá
naquelasemque atendênciaé de
derrota. Apesar do mensalão. A
única cidade em que o júri tem
impacto direto é Osasco, onde o
réu João Paulo Cunha (PT-SP) é
candidato a prefeito. Ainda as-
sim,suspeitoqueeletendiaaper-
der, mesmo sem julgamento.

Como se diz na Fórmula 1, o
circo está se armando. Faixas e
cartazes nas ruas, uma pequena
multidão empregada sazonal-
mente, assessores pendurados
noscelulares, carrosde som,slo-
gans: vote em Zé da Padaria, no
Renato doGás, no Isaacda Cesta
Básica... E as pessoas olhando,
desconfiadas.

O fato novo que esquenta o
tom dos candidatos é a fragmen-
tação da própria aliança nacio-
nal. Vi isso em Belo Horizonte,
onde PT e PSB se separaram.
Leio que é o mesmo no Recife,
onde a aliança também se rom-
peu. Quando a separação é mui-
to recente as emoções são mais
intensas.

O caso mais curioso de frag-
mentação se dá em Juazeiro, na
Bahia. O candidato do PT a pre-
feito, Joseph Bandeira, faz sua

propaganda eleitoral normal-
mente,masopartidoapoiaocan-
didato do PCdoB e lançou um vi-
cena sua coligação.O PTtem um
candidato aprefeito numa chapa
e um candidato a vice em outra!
UmdiaaJustiçaEleitoralvaiajus-
taressedisparate.Atéláacampa-
nhaseráanimada pelopitoresco.

Nas ruas fala-se pouco da dis-
puta. A coisa ainda não pegou,
apesar do início da propaganda
na TV. Fala-se do mensalão,
masa esperança deserdou a polí-
tica e se deslocou para a Justiça.

Em Vitória da Conquista, on-
de nasceu Glauber Rocha, per-
gunto-me se o júri do mensalão
não pode ser visto como uma ré-
plica da batalha do cangaceiro
Corisco e Antônio das Mortes.
Joaquim Barbosa, com sua capa
preta, torturado por dores nas
costas, denunciando implaca-
velmente o desvio de dinheiro
público e Ricardo Lewandowski
se esgueirando pela caatinga, fu-
gindo, como Corisco, da origem
do dinheiro, de sua trajetória
obscura, fixando-se apenas na
suadestinação,a campanhapolí-
tica. Os mensaleiros são uma
versão perversa de Robin Hood,
tiramdinheiro dopovo para con-
vencê-lo a votar neles.

“Quando fui à internet ver co-
mo esse Lewandowski era rece-
bido”, contou-me um professor
baiano, “a máquina despejou
uma tonelada de mensagens di-

zendo que ele ia jogar no Juven-
tus da Itália. O futebol italiano e
o craque polonês eram mais pre-
sentes que o mensalão e o minis-
tro brasileiro”.

Ainda na Bahia, um candidato
de oposição me disse que não
iria tocar no mensalão. Pra quê?
Ali eles dividem o governo entre
os partidos aliados e todos ti-
ram proveito dos cargos que
ocupam. Além do mais, os pre-
feitos dão emprego. Cada lugar
tem o seu mensalão. Lembrei-
me das cidades fluminenses on-
de os royalties do petróleo, se-
gundo uma pesquisa do Ipea,
serviram para contratar 30%
dos funcionários. E também do
desabafo do prefeito Márcio La-
cerda sobre a voracidade do PT
para ocupar os cargos em BH.

Omensalão éum estado de es-

pírito nacional que dificilmente
será rompido com as eleições. O
que pode acontecer com o resul-
tadodo júriéumalenta cicatriza-
ção das feridas e um discreto re-
nascimentodasesperanças polí-
ticas.

Esse quadro impreciso e fugi-
dio não deveria impedir que os
grandeseurgentesproblemasur-
banos fossem discutidos ampla-
mente.Emtodasasgrandesemé-
dias cidades por onde passei se
falava de mobilidade urbana. E a
mobilidadenãoselimitaaotrans-
porte coletivo. Ela pode acionar
uma série de debates sobre o uso
do carro individual, ciclovias, ro-
dízios,pedágios,atéaprópriaad-
ministração do tempo urbano,
numa tentativa de reduzir o im-
pacto do rush, em que todos cir-
culam ao mesmo tempo.

Fala-se muito em saúde. Ela
pode acionar também uma nova
cadeia de discussões, que não se
limiteaoestadodoshospitaispú-
blicos. Saneamento, água conta-
minada, controle sanitário dos
alimentos, áreas de lazer, políti-
casparaavelhice,enfim,umqua-
dro bem mais amplo.

As cidades crescem de forma
desordenada e a política é um
pássaro do entardecer, sempre
atrasada. Há pessoas que pen-
sam que vivem apenas em casa.
Mas vivemos na cidade. Mesmo
torturados por dores nas costas,
teremos um dia de humanizar o
caos urbano. Temo que esse dia
ainda não seja em outubro.

Umpassoda Justiça,noentan-
to, pode remeter-nos de novo
aos tempos em que pedíamos
eleições diretasporqueacreditá-
vamos não só no direito, mas na
importância de votar. Um dos
grandes feitos do PT e seus alia-
dos foi trair o desejo de uma mu-
dança que transcenda as neces-
sárias melhorias materiais. Mas
o desejo tem sete vidas.

“Jurando em dez estrelas/ sem
santo padroeiro/ Antônio das
Mortes/ matador de cangaceiro/
(...) Se entrega, Corisco/ eu não
me entrego, não/ (...) eu me entre-
go só na morte/ de parabelo na
mão”. Em Deus e o Diabo na Ter-
ra do Sol, o filme de Glauber, a
esperança sobrevive até na últi-
ma frase de Corisco: “Mais for-
tes são os poderes do povo”.

Uma curta mensagem aos sal-
vadores de ontem, de hoje e de
amanhã.

✽

JORNALISTA

●✽
WASHINGTON
NOVAES

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)

O mensalão e o
cavalo de Tolstoi

Fórum dos Leitores

As religiões diante
das crises globais

CORRUPÇÃO
Goleada

Não obstante os dois gols contra
dos zagueiros Lewandowski e
Toffoli, o Brasil aplicou uma tre-
menda goleada de 9 x 2 sobre o ti-
me dos mensaleiros, patrocinado
pelo PT e capitaneado pelo fan-
farrão técnico Lula.
YOSHITOMO TSUJI
y.ts@hotmail.com
São Paulo

Canto do cisne (ou urubu)

Ao completar 50 anos (2005),
“vosso” Delúbio afirmou: “As de-
núncias do mensalão serão escla-
recidas, esquecidas e acabarão vi-
rando piada de salão”. Depois da
derrota por goleada (verdade 9 x
2 mensaleiros), o que será que
vai dizer o mau agoureiro? Vai se-
guir debochando da Justiça?
LUIZ NUSBAUM
lnusbaum@uol.com.br
São Paulo

Como desmentir?

Como discutir e tentar desmen-
tir o mensalão, ante esse placar
de 9 x 2 para o Brasil sobre a men-
tira do PT? Hoje temos certeza
que vivemos durante o governo
Lula o maior período de corrup-
ção pública da nossa História. Co-
mo votar num candidato ligado a
qualquer pessoa do mensalão?
Penso que, definitivamente, che-
gou a hora de Lula se afastar da
política, pelo bem do Brasil e de-
le mesmo. Imaginem o que vai
ouvir nas ruas, as perguntas a
que vai ter de responder... Pois
agora é considerado por todos o
grande chefe dos envolvidos no
esquema. Isso é muito triste para
a Nação. Para a imagem do Brasil
é catastrófico. Idem para a ima-
gem do povo brasileiro. Aquele
que o povo pensava ser seu gran-
de defensor é, na verdade, o seu
grande traidor. Meu Deus!
CARLITO SAMPAIO GÓES
carlitosg@estadao.com.br
São Paulo

Alma lavada

A condenação de João Paulo
Cunha pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) deixou-nos alivia-
dos e lavou a alma de todos nós,
provando que o mensalão foi,
sim, uma realidade que Lula vi-
nha tentando desmentir para o
Primeiro Mundo. Gostaria de ver
a cara do “cara” depois disso.
LAERT PINTO BARBOSA
laert_barbosa@ig.com.br
São Paulo

Coerência

Condenado o “quadrilheiro”
João Paulo Cunha, o chefe da
“quadrilha” não será condenado?
HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO
hlffilho@gmail.com
São Paulo

Hermenêutica

Estou preocupado com a inter-

pretação da lei por certos juízes.
Em caso de assassinato, eles po-
dem alegar que a vítima se atirou
em direção à bala.
LUIZ FRID
luiz.frid@globomail.com
São Paulo

Inexperiência...

Penso que, por não ter sido juiz
na sua carreira, o ministro Dias
Toffoli se confundiu nos seus jul-
gamentos e atuou como advoga-
do de defesa dos réus. Mas com o
tempo, 29 anos, ele aprenderá...
Espero!
TANIA TAVARES
taniatma@hotmail.com
São Paulo

Defesa dupla

Nem duas bancas de defesa, pri-
vada e pública, foram suficientes,
não é, João Paulo Cunha? Osasco
também saiu ganhando.
GUTO PACHECO

daniguto@uol.com.br
São Paulo

O bar dos mensaleiros

O ex-presidente Lula vai prote-
ger – ainda mais – os mensaleiros
do PT de Osasco, como o deputa-
do federal João Paulo Cunha e
companheiros que se reuniam
no bar do Edvaldo Pereira de Sou-
za, primo do réu confesso do
mensalão Silvinho Pereira?
FRANCISCO ANÉAS
francisco.aneas@yahoo.com.br
São Paulo

Banimento

O deputado federal João Paulo
Cunha pode ser afastado das ur-
nas por mais de uma década.
Mas ele deve é ser banido do ser-
viço público, começar a trabalhar
de verdade na iniciativa privada,
na semana de segunda a sexta,
com 30 dias de férias e só! No iní-
cio vai ser difícil, dinheiro pinga-

do a cada 30 dias... Parece casti-
go, mas para a maioria dos brasi-
leiros honestos é uma maravilha.
LUIZ RESS ERDEI
gzero@zipmail.com.br
Osasco

João Paulo

Será o boi de piranha?
VICTOR GERMANO PEREIRA
victorgermano@uol.com.br
São Paulo

Efeito dominó

Até aqui, o cidadão que vem
acompanhando o julgamento
dos mensaleiros pelo STF torce
para que a impunidade não preva-
leça. Se o PT teme o “efeito domi-
nó” por causa da condenação do
ex-presidente da Câmara dos De-
putados ainda é cedo para saber,
pois o condenado pode ter sido
escolhido para ser o boi de pira-
nha, enquanto os outros atraves-
sam incólumes o caudaloso rio
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Os mensaleiros, versão
perversa de Robin Hood,
tiram dinheiro do povo
para levá-lo a votar neles

É imperioso que venham
a público e manifestem
as suas posições acerca
do que estamos vivendo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




