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Um homem providencial para a Itália 
Num acesso de sinceridade, o primeiro-ministro italiano Mario Monti lamentou que "os governos se deixem 
constranger pela decisão de seus parlamentos" em detrimento da Europa. Depois de uma declaração como essa, 
como se surpreender com o sucesso eleitoral do comediante Beppe Grillo e seu Movimento 5 Estrelas? 
POR RAFFAELE LAUDANI* 

instrução da operação anticorrupção 
Mãos Limpas {ManiPulite)3 Antonio di 
Pietro ou ainda o Povo Violeta (que re-
jeita qualquer cor política), o M5S fez 
da luta contra a corrupção a pedra an-
gular de seu combate político. A apro-
priação dessas palavras de ordem com 
certeza explica melhor o sucesso do 
movimento de Grillo do que seu slogan 
de afirmação ecológica: "Água, meio 
ambiente, transporte, conectividade e 
desenvolvimento" - as cinco estrelas. 

Como se pode ler no site de apre-
sentação de uma de suas comissões lo-
cais, o M5S se identifica como um 
"movimento fluido", uma "associação 
livre de cidadãos" desprovida de estru-
tura hierárquica, seção ou carta de 
adesão, cujo "único ponto de referên-
cia é o blog Beppegrillo.it". Seus sim-
patizantes são diversos: neófitos polí-
ticos, a maioria dos quais não adere a 
nenhuma ideologia particular; mili-
tantes esquerdistas decepcionados; e 
mesmo ex-partidários da direita neo e 
pós-fascista. Essa mistura é particu-
larmente visível nas regiões "verme-
lhas" da Itália, como a Emilia-Romag-
na, onde o movimento, até agora, teve 
seu maior sucesso. Ponto comum des-
se encontro heteróclito: todos os grilli-
ni reconhecem em Beppe Grillo seu 
verdadeiro representante, a única voz 
pública do movimento. As normas de 
algumas comissões locais proíbem 
que até mesmo simples militantes se 
expressem na mídia. 

O comediante deu seus primeiros 
passos na política por meio da sátira. 
Banido das antenas da televisão públi-
ca em meados dos anos 1980 por ter 
chamado os líderes do Partido Socia-
lista Italiano de "ladrões", ele voltou-se 
para os palcos e começou uma nova 
carreira. Por mais de vinte anos, sua 
crítica afiada dos conluios entre o po-
der político e os grandes grupos priva-
dos atraiu hordas de seguidores em 
teatros, ginásios de esportes e estádios. 
Então, ele encontrou na internet uma 
caixa de ressonância, que não só lhe 
permite falar diretamente com o "âma-
go" de um público cuja indignação e 
frustração ele pretende retransmitir, 
mas também não se dobrar aos gran-
des meios de comunicação, que, sem-
pre prontos a se ofender com seus co-
mentários ultrajantes, acabam fazendo 

publicidade dele mesmo sem querer. 
Se Grillo se considera portador de 

soluções úteis e concretas - sobre 
energia alternativa, transporte "inteli-
gente" etc. -, o conteúdo de seus dis-
cursos conta pouco em sua estratégia 
de comunicação. Como bem apontado 
por um jornalista do diário israelense 
YediotAhronot, em 25 de junho, "Grillo 
é um bom ator que conhece as expec-
tativas de seu público". Sua superex-
posição na mídia lhe possibilita con-
solidar o laço que une seu movimento 
àquilo que ele considera o bom-senso 
popular. Grillo regularmente destila 
declarações homofóbicas ou xenófo-
bas, chamando, por exemplo, o presi-
dente da região da Puglia e fundador 
do partido Esquerda, Ecologia e Liber-
dade, Nicola ("Nichi") Vendóla, que é 
homossexual, de buson ("bicha", em 
dialeto genovês), e considerando que a 
proposta de dar cidadania italiana aos 
filhos de imigrantes nascidos na Itália 
"não tem nenhum sentido". Mais re-
centemente, alinhando-se com a posi-
ção da Liga Norte, protestou contra a 
"decadência" da vida noturna de ve-
rão, que segundo ele atrapalha a tran-
qüilidade e segurança das famílias "de 
bem sob todos os aspectos". 

MOBILIZAÇÕES EMOCIONADAS 
O modelo proposto por Grillo deve 

muito à extrema personalização da po-
lítica dos anos Berlusconi. No entanto, 
se a força carismática do "Cavaliere" re-
sidia em sua participação direta e inva-
siva na competição eleitoral, o M5S, por 
sua vez, oferece uma espécie de lideran-
ça sem líder: ele conquista a opinião à 
medida que seu chefe age fora da arena 
eleitoral, assumindo o papel de um pre-
gador e moralizador do sistema. 

O M5S ainda compartilha com o 
modelo de Berlusconi uma relação 
corporativa na política. Mas, também 
nesse ponto, Grillo inova. O Força, Itá-
lia (Forza Italia, primeiro partido cria-
do por Berlusconi) foi uma conseqüên-
cia direta da Publitalia, a empresa 
responsável pela publicidade e pelo 
marketing do grupo Mediaset. Na épo-
ca de seu lançamento, candidatos e 
militantes eram principalmente em-
pregados e executivos do grupo lidera-
do por Berlusconi. O M5S é, em vez 
disso, uma espécie de "franchising" 

política. O nome oficial e o logotipo do 
movimento pertencem ao chefe, mas 
seu uso é permitido a qualquer pessoa 
que se reconheça no "não status" pu-
blicado no blog e queira dar vida a um 
comitê local - o qual, tal como um res-
taurante McDonald's, será gerido por 
ativistas com autonomia quase total 
em suas ações e em sua organização. 
Essa independência não impede, no 
entanto, que Grillo excomungue - dis-
cretamente e de acordo com sua boa 
vontade - militantes que a seu ver se 
desviam do "espírito" do movimento, 
como Valentino Tavolazzi, conselhei-
ro municipal de Ferrara, dispensado 
em 5 de março com um único post no 
blog de Grillo. 

A democracia participativa promo-
vida pelo M5S é muitas vezes reduzida 
a uma farsa com base na mobilização 
emocional virtual de ativistas cegos 
pelo culto que dedicam à internet. De 
acordo com a filosofia promovida pelo 
M5S - sobretudo nos vídeos "proféti-
cos" de Gianroberto Casaleggio, espe-
cialista em comunicação e cofunda-
dor do V-Day (Vaffanculo Day, "Dia do 
Vai se Foder"), que lançou o movimen-
to no cenário nacional -, a internet é 
mais do que um instrumento de co-
municação: é a condição necessária e 
o horizonte da nova democracia global 
que deve surgir em 2054, da vitória do 
mundo ocidental (e de seu acesso gra-
tuito à rede) no tríptico obscurantista 
Rússia-China-Oriente Médio.4 No cen-
tro dessa "democracia digital": os mee-
tups, fóruns de discussão nos quais os 
militantes "se encontram" para com-
partilhar as "melhores" soluções para 
sua cidade ou país. Além dessa dimen-
são virtual - o que faz lembrar o "tele-
voto", muito popular na televisão de 
entretenimento e nas redes sociais, em 
que o interesse pelos assuntos públi-
cos se confunde com a necessidade de 
"dizer o que se pensa" e ser ouvido -, a 
participação de ativistas M5S se limita 
a formar comitês eleitorais e escolher 
os candidatos que vão representar o 
movimento. Um modelo que, no fim 
das contas, não é tão diferente daquele 
dos partidos políticos que Grillo tanto 
gosta de criticar.5 

Em contraste, o M5S apresenta 
poucos pontos comuns - exceto quan-
to à adesão de um grande número de 

Com a vitória nas eleições muni-
cipais em maio de 2012, em Par-
ma, capital da indústria alimen-
tícia e sede de multinacionais 

como Parmalat e Barilla, o Movimento 
5 Estrelas (Movimento 5 Stelle, M5S) 
confirmou suas raízes no cenário polí-
tico transalpino. Fundado há apenas 
dois anos pelo comediante genovês 
Giuseppe ("Beppe") Grillo - o "Grilo 
Falante italiano",1 de acordo com o Fi-
nancial Times -, o M5S já conquistou 
três cidades e contabiliza quase 250 
eleitos em diferentes conselhos muni-
cipais e regionais. Se alcançasse a mes-
ma pontuação nas eleições nacionais 
(ou seja, 18%), ele se tornaria a segunda 
força política, ombro a ombro com o 
Povo da Liberdade (Popolo delia Liber-
tó, PDL) - atualmente em queda livre -, 
do ex-presidente Silvio Berlusconi.2 

Regularmente acusado de "popu-
lismo" e de "comportamento antipolí-
tico" pela mídia, o M5S se inscreve ao 
mesmo tempo numa dinâmica inter-
nacional e numa ascendência italiana 
em si. Assim como formações tão di-
versas como o Partido Pirata da Ale-
manha e o Tea Party dos Estados Uni-
dos, ele defende a participação 
popular, a superação da clivagem en-
tre a direita e a esquerda e o abandono 
dos partidos tradicionais, considera-
dos corruptos. E, como os girontondi -
"aqueles que estão ao redor", nesse ca-
so em torno da sede das instituições 
- do diretor Nanni Moretti, a Itália dos 
Valores (Italia dei Valori) do ex-juiz de 
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jovens ativistas precários e hiperquali-
ficados - com os movimentos dos "in-
dignados" ou o Ocupar Wall Street, 
com os quais muitas vezes Grillo ten-
tou se identificar, considerando que a 
única diferença era que sua própria 
formação "não tinha ainda enfrentado 
as forças da ordem". No slogan "Que se 
vayan todos!" ("Que saiam todos!"), 
entoado por manifestantes na Argenti-
na em 2001, e, hoje, pelos "indignados" 
na reivindicação por uma "democracia 
real já" ("Democracia real, ya") clama-
da nas ruas de Madri, a corrupção do 
sistema é vista em seu sentido político 
primeiro: esgotamento e declínio dos 
partidos políticos - transformados na 
correia de transmissão da globalização 
- e a ficção democrática do sistema re-
presentativo. Por outro lado, a indigna-
ção dos grillini expressa uma defesa fe-
roz do sistema, que teria sido pervertido 
por políticos imorais. 

Além de vagas referências ao tema 
do "decrescimento", o M5S tem pouco 
- ou nada - a dizer sobre a crise econô-
mica, a influência da dívida e dos cre-
dores ou a precariedade crescente. 
Convidado a comentar sobre a possi-

bilidade de deixar a zona do euro, 
Grillo se resumiu a um lacônico: "Não 
sei, vamos examinar o problema". So-
bre essa questão, como sobre outras, 
ele se contenta em reproduzir as posi-
ções populares entre os italianos "mé-
dios", sem jamais inseri-las num pro-
jeto de sociedade alternativo. 

Apesar de seu tom radical, o M5S 
veicula a mesma concepção de políti-
ca da ideologia neoliberal que inspirou 
programas de ajuste estrutural na 
América Latina na década de 1980 e 
agora justifica a imposição de gover-
nos "técnicos" na Europa. Em ambos 
os casos, a política é essencialmente 
administração, exercício de um saber 
neutro e objetivo aplicado com hones-
tidade e bom-senso. Um bom-senso 
que é reivindicado pelo novo prefeito 
de Parma, Frederico Pizzarotti, que, 
catapultado inesperadamente para o 
comando de uma cidade muito rica, 
historicamente nas mãos de "coopera-
tivas vermelhas" e da União dos In-
dustriais, decidiu escolher os mem-
bros de seu gabinete considerando 
apenas o currículo, sem um viés políti-
co. Vários meses depois, sua equipe 

ainda não está completa... É difícil pre-
ver o que vai resultar dessa experiên-
cia ainda heterogênea e ambivalente. 
O M5S vai se tornar, como gostariam 
os grillini, o ator principal de uma re-
novação democrática radical da políti-
ca italiana? Ou será, assim como as 
formações que o precederam, absorvi-
do pelo sistema? Irá se transformar, 
como preveem alguns, em movimento 
autoritário, à imagem do fascismo ita-
liano, nascido à esquerda de uma rejei-
ção do sistema antes de se tornar o 
partido da ordem? 

Uma coisa é certa: seus primeiros 
contatos com o poder revelaram os ar-
tifícios de uma política que se apresen-
ta como "pura", guiada apenas pela 
moral. No Conselho Municipal de Bo-
lonha, dois grupos, que competem en-
tre si, estão constantemente ameaçan-
do revelar para a imprensa "dossiês 
comprometedores". Em Parma, o as-
sessor de urbanismo do novo prefeito 
do M5S, escolhido por sua competên-
cia e profissionalismo, se viu forçado a 
demitir-se antes de assumir suas fun-
ções: ele foi acusado de ter cometido 
no passado irregularidades imobiliá-

rias e de ter levado sua empresa à fa-
lência. "Parece um jogo de massacres", 
comentou o incompreendido. "Se que-
remos brincar de guerra, vamos lá."6 

Como dizia um conhecido moralista, 
outrora interpretado por Grillo num 
filme de Luigi Comencini (O impostor, 
1982): que atire a primeira pedra aque-
le que nunca pecou... © 

' R a f f a e l e Laudani é pesquisador do Departa-

mento de Histór ia e Culturas Humanas da Uni-

versidade de Bolonha. Autor de Disobbedienza 

[Desobediência] , II Mulino, Bolonha, 2011. 

1 Beppe Severgnini, "The chirruping allure of Italy's Ji-
miny Cricket" [O fascínio estridente do Jiminy Cricket 
da Itália], Financial Times, Londres, 5 jun. 2012. 

2 Nas eleições de março de 2012, o PDL perdeu a 
quase totalidade das grandes cidades que deti-
nha. Ler Cario Galli, "M. Berlusconi, théoricien de 
Ia 'débrouille'" [Berlusconi, teórico do "fazer"], Le 
Monde Diplomatique, set. 2009. 

3 Ler Francesca Lancini, "La grande désillusion des 
juges italiens" [A grande desilusão dos juizes italia-
nos], Le Monde Diplomatique, jun. 2010. 

4 Cf. "Gaia: the future of politics" [Gaia: o futuro da 
política]. Disponível em: www.youtube.com. 

5 Cf. Edoardo Greblo, La filosofia di Beppe Grillo. II 
Movimento 5 Stelle [A filosofia de Beppe Grillo. O 
Movimento 5 Estrelas], Mimesis, Roma, 2011. 

6 Gazzetta di Parma, 21 jun. 2012. 

Discussões a portas fechadas 
De uma reunião de cúpula sobre a crise do euro a outra, o Conselho Europeu se instala nas manchetes dos noticiários. 
Porém, exceto pelo balé dos carros oficiais e a monotonia das conferências de imprensa, ignora-se quase tudo dos debates 
que agitam as salas onde se reúnem os 27 chefes de Estado e de governo 
P O R C H R I S T O P H E D E L O I R E E C H R I S T O P H E D U B O I S * 

Desde maio de 1995, os chefes de 
Estado e de governo europeus 
se encontram em um imponen-
te edifício batizado de Justus 

Lipsius, filólogo e humanista do século 
XV que fez seus estudos em Bruxelas. 
Próximo à Praça Robert-Schuman, de 
frente para a sede histórica da Comis-
são Européia, o Justus Lipsius abriga 
tanto as reuniões do Conselho da 
União Européia como as do Conselho 
Europeu (ver quadro). Na hora em que 
ocorre uma reunião do Conselho Eu-
ropeu, os chefes de Estado e de gover-
no entram por um tipo de plataforma 
de desembarque "expresso" situado 
nos fundos. Pressupondo-se facilitar a 
inspeção dos carros oficiais, ela parece 
uma passagem secreta. 

Na sala de reunião 50.1, os 27 diri-
gentes são acolhidos pelo presidente 
do Conselho,1 o ex-primeiro-ministro 
belga Hermán van Rompuy. O presi-

dente da Comissão, José Manuel Bar-
roso, também está sempre presente. 
Nos fundos, os representantes perma-
nentes dos países - os "embaixadores" 
em Bruxelas - são autorizados a sen-
tar-se. As câmeras no teto, que servem 
para captar as sessões legislativas do 
Conselho da União Européia (mais co-
nhecido pelo nome de Conselho de 
Ministros), são desligadas para as reu-
niões de alta cúpula das mulheres e 
homens mais poderosos do continen-
te. As decisões sobre o futuro dos euro-
peus são, desse modo, tomadas a por-
tas fechadas. Não há nada mais 
normal, asseguram os admiradores da 
arquitetura institucional europeia. As 
reuniões de ministros, reunidos no 
Elysée em torno do presidente francês, 
não são retransmitidas como as emis-
sões de um reality show, não é? Então, 
por que seria diferente em Bruxelas? 

Existe, entretanto, uma diferença 

de dimensão. Todos os protagonistas 
da reunião de quarta-feira de manhã 
no Elysée são responsáveis perante os 
cidadãos, que deverão tolerar suas de-
cisões ou se beneficiar delas. Respon-
sáveis, sim, mas nem tanto; em todo 
caso, eles são providos de uma legiti-
midade conferida por aprovação do 
Parlamento Nacional. No caso do 
Conselho Europeu, nada disso aconte-
ce. Impossível saber se um dirigente 
defendeu as posições que ele preten-
dia defender, se obteve ganho de causa 
ou se se acovardou. Impossível obrigá-
-lo a prestar contas. 

Para tentar saber o que foi dito du-
rante essas reuniões, pode-se assistir 
às conferências de imprensa organiza-
das ao final. Para cada dirigente há 
uma coletiva. O problema é que as mí-
dias nacionais não têm meios nem -
certamente - vontade de reconstituir o 
que se passou comparando os diferen-

tes discursos dos chefes de Estado e de 
governo. Os jornalistas encontrariam 
nisso uma nova ilustração da "relativi-
dade do testemunho humano", sobre-
tudo por parte dos protagonistas inte-
ressados em se conferir um belo papel. 
A propaganda não é a transparência. 
Poderíamos também examinar os co-
municados de imprensa, mas eles só 
transcrevem as verdades oficiais, que 
não são, em resumo, verdades. 

Instalar microfones de espiona-
gem seria outra solução. Como ane-
dota: sistemas de escuta clandestinos 
ligados nas cabines de tradução fo-
ram descobertos em 2003 nas salas 
de reunião do Conselho. Ao término 
de uma investigação dos serviços de 
segurança belgas, suspeitou-se de 
uma companhia israelense, deixan-
do pairar a sombra do Mossad. O ca-
so foi arquivado sem conseqüências e 
sem alarde político. A ut
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AUSTERIDADE FISCAL, UM DIREITO HUMANO? 
Resta então apenas uma possibili-

dade: as notas do grupo Antici. Batiza-
das com o nome de um diplomata ita-
liano precursor dos anos 1970 - Paolo 
Antici (1924-2003) -, essas notas são 
atas datilografadas, sem cabeçalho, 
que oferecem a resenha quase perfeita 
das conversas dos dirigentes europeus 
durante as reuniões de alta cúpula. Um 
funcionário da secretaria-geral do 
Conselho, apelidado de debriefer, vai 
da sala 50.1 a um cômodo contíguo, 
onde dita aos diplomatas nacionais o 
que se diz. As notas do Antici não são 
publicadas. As que foram redigidas em 
2010 e 2011, às quais conseguimos ter 
acesso, são capazes de demonstrar o 
pânico dos dirigentes diante da "tem-
pestade" financeira que poderia aca-
bar com suas intenções políticas. Na 
abertura do Conselho Europeu de 16 
de setembro de 2010, Van Rompuy se 
alegrava com o "resultado convincen-
te" das medidas tomadas e da restaura-
ção do crescimento. Dois anos depois, 
essas palavras parecem precipitadas. A 
crise das dívidas públicas não parou de 
prejudicar o continente europeu. 

No ambiente confidencial do Con-
selho, alguns dirigentes cogitaram me-
didas pouco democráticas. Em 14 de 
junho de 2010, o presidente francês Ni-
colás Sarkozy apoiava a idéia de Angela 
Merkel de impor uma sanção aos países 
que não respeitassem o Pacto de Esta-
bilidade e Crescimento (PEC) adotado 
no Conselho Europeu de Amsterdã em 
junho de 1997: suspender seu direito de 
voto no Conselho da União Européia, 
punição que colocaria os Estados "mal-
sucedidos" sob um tipo de protetorado 
exercido pelos demais governos. 

Na reunião do Conselho Europeu 
de 28 de outubro de 2010, a chanceler 
alemã reiniciou suas hostilidades: "O 
artigo 7 do tratado admite a possibili-
dade de retirar os direitos de voto em 
situações muito sérias". Na realidade, 
esse dispositivo especifica "uma viola-
ção grave e persistente" dos valores da 

União, relativa ao respeito da dignida-
de humana, à liberdade, à democracia 
e à igualdade. Assim, não há nenhuma 
relação com um deslize financeiro. A 
distinção, contudo, não perturba a di-
rigente alemã: "Nós aceitamos o artigo 
7 em caso de violações de direitos do 
homem e devemos demonstrar o mes-
mo grau de seriedade quando trata-
mos da questão do euro". 

A posição do par "Merkozy" foi con-
testada pelo presidente romeno Trian 
Basescu ("Essa situação não é similar a 
um contexto de violação de direitos 
humanos"), depois por Jean-Claude 
Juncker, primeiro-ministro de Luxem-
burgo, e José Luis Rodríguez Zapatero, 
da Espanha. Diante desses protestos, 
Sarkozy defendeu subitamente sua 
cúmplice de forma veemente, como 
nunca tínhamos visto: "A suspensão 
dos direitos de voto está no tratado e é, 
portanto, completamente razoável". O 
que equivale a considerar que conde-
nar à prisão perpétua um batedor de 
carteira não é um contrassenso porque 
a sanção está no Código Penal. Final-
mente, Boiko Borissov, um antigo 
guarda-costas do dirigente comunista 
búlgaro Todor Jivkov, que se tornou 
primeiro-ministro de seu país após ter 
dirigido a seleção de caratê, se fez pas-
sar por um modelo de sabedoria políti-
ca: "E necessário buscar uma solução, 
mas não soluções humilhantes como a 
suspensão de direitos de voto". Os co-
municados oficiais não fizeram ne-
nhuma menção a essa conversa. 

Em 24 de março de 2011, os diri-
gentes evocaram a adoção do Meca-
nismo Europeu de Estabilidade 
(MEE), destinado a substituir o Fundo 
Europeu de Estabilização Financeira 
(Feef). O MEE, que deve mobilizar 700 
bilhões de euros, foi anunciado cinco 
meses depois, mas o início de seu fun-
cionamento se arrasta.2 "E importan-
te comunicar de maneira efetiva todos 
esses elementos e não suscitar dúvi-
das sobre nossa determinação", afir-
mou Van Rompuy. Os Estados-mem-

bros divergem sobre a destinação de 
um capital de 80 bilhões de euros. O 
presidente do Eurogrupo, Juncker, 
previne-os: "Não é necessário fazer 
um show. Eu declarei isso à imprensa 
como uma questão secundária". En-
tão presidente do Banco Central Euro-
peu (BCE), Jean-Claude Trichet admi-
tiu: "Estamos muito atrasados [...]. Eu 
entendo que devemos nos pronunciar 
de maneira otimista, mas entre nós 
sejamos lúcidos; estabelecemos quin-
ze meses para cumprir nossas pro-
messas". E uma pena que os cidadãos 
europeus não tenham sido beneficia-
dos com essa franqueza. 

"MAUS PRESSÁGI0S PROTECIONISTAS" 
Além da questão do euro, as notas 

do Antici permitem entender a exten-
são de um tipo de impotência pública. 
Em 29 de outubro de 2010, o presidente 
do Conselho Italiano, Silvio Berlusco-
ni, dividiu preocupações infinitamen-
te mais sérias do que a organização de 
suas festas "bunga-bunga". Ele mani-
festou sua inquietação com as deslo-
calizações (fuga de transnacionais pa-
ra regiões com custo de produção 
reduzido): "Os empresários dizem que 
não querem se instalar na Europa, que 
vão para a índia, onde as pessoas fa-
lam inglês e ganham pouco, e que a 
população da China cresce 20,3 mi-
lhões de indivíduos por ano, enquanto 
a população ativa da França e do Reino 
Unido conta com 20,3 milhões de pes-
soas no total".3 Nesse dia, Berlusconi 
mostrou-se além de seu personagem 
caricatural: "As empresas europeias 
têm cada vez mais dificuldade em 
competir. E necessário fazer alguma 
coisa, refletir sobre soluções, sentar 
com nossos especialistas e observar 
esse problema de perto. Uma empresa 
me disse que empregava 500 mil pes-
soas na Europa e que havia diminuído 
esse número para 150 mil". 

Apesar da importância da questão, 
Van Rompuy lançou logo outro assunto 
para as discussões. O chanceler social-
-democrata austríaco, Werner Fay-
mann, voltou à importante questão e 
pediu à Comissão que estabelecesse 
uma lista de medidas capazes de resta-
belecer a competitividade dos países 
europeus. Barroso avisou: "Não deve-
mos enviar mensagens protecionistas 
erradas". Sarkozy respondeu veemente-
mente: "Devemos parar de ser ingênu-
os: é preciso que sejamos um pouco 
mais diretos com nossos parceiros e, se 
eles não compreendem a necessidade 
de ter reciprocidade nas relações co-
merciais, então podemos chegar a uma 
solução sobre os direitos alfandegá-
rios". Cutucado na ferida, Barroso lem-
brou que a Comissão recomendou 
ações antidumping contra a China e o 
Vietnã e que "foi difícil convencer o 
Conselho dessas propostas". Ele não se 
esqueceu de reiterar "a oposição da Co-

UM MESMO NOME, DOIS CONSELHOS 

Mesmo que aproximemos a homoní-
mia, mesmo que eles se reúnam no 
mesmo lugar, o Conselho Europeu e o 
Conselho da União Européia são insti-
tuições distintas. 0 famoso Conselho 
Europeu, do qual as reuniões são obje-
to de cobertura intensa da mídia, foi 
criado de modo informal em 1974, de-
pois progressivamente regulamentado 
pelo Tratado de Maastricht (1922) e 
pelo Tratado de Lisboa (2008), que o 
tornaram uma instituição oficial. Essa 
reunião de chefes de Estado e de go-
verno "dá à União os incentivos neces-
sários e define suas orientações políti-
cas gerais". Enfim, é uma organização 
de decisão, como o Conselho de Minis-
tros na França. 

O Conselho da União Européia, mais 
comumente chamado de "Conselho de 
Ministros", reúne, como seu apelido indi-
ca, ministros dos 27 Estados-membros 
em áreas específicas: relações exterio-
res, econômicas e sociais, justiça e as-
suntos internos. Ele participa assim da 
elaboração de textos legislativos propos-
tos pela Comissão e adotados, na maioria 
dos casos, em codecisão com o Parla-
mento Europeu. 

No "Conselho de Ministros" pressu-
põe-se que os debates de caráter le-
gislativo sejam públicos. Câmeras de-
vem retransmiti-los ao vivo, mas 
dificuldades técnicas às vezes tornam 
esse processo problemático. Seja co-
mo for, esses debates são na realidade 
fruto de negociações prévias que fo-
gem ao conhecimento externo. Elas 
ocorrem nas reuniões do Comitê dos 
Representantes Permanentes (Core-
per), que congrega os "embaixadores" 
de países-membros e seus adjuntos. 
Seus trabalhos são preparados por co-
mitês de altos funcionários, mas tam-
bém por grupos "técnicos" compostos 
de "especialistas" cuja nomeação às 
vezes não pode ser informada. (C.De. 
e C.Du.) 

missão ao protecionismo". Guardiã dos 
tratados europeus, a Comissão senta-se 
à mesa da lei de livre-comércio e ressal-
ta os feitos e gestos dos chefes de Estado 
e de governo. As notas do Antici permi-
tem também recordar essa realidade, a 
qual os responsáveis políticos nacionais 
preferem com frequência ocultar. © 

*Christophe Deloire e Christophe Dubois, 
jornalistas, são autores de Circus politicus, 
Albin Michel, Paris, 2012. 

1 O Tratado de Lisboa criou a função de presidente 
permanente do Conselho Europeu. Eleito pelos 
chefes de Estado e de governo por 2,5 anos reno-
váveis, ele desenvolve os trabalhos com a presi-
dência rotativa, assegurada a cada seis meses por 
um Estado-membro. Van Rompuy foi eleito em 1o 

de janeiro de 2010. 
2 Ler Raoul Marc Jennar, "Deux traités pour un coup 

d'Etat européen" [Dois tratados para um golpe de Es-
tado europeu], Le Monde Diplomatique, jun. 2012. 

3 Na realidade, o número é próximo de 60 milhões. A ut
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 6, n. 62, p. 14-16, set. 2012.




