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A coerência não é a
maior virtude dos
ideólogos. O res-
peito à lei é algo
descartável quan-
do a ideologia a

ser preservada está em jogo.
Todos acompanharam o bur-

lesco episódio de Honduras
(em 2009). Determina o artigo
239 da Constituição desse país
que o dirigente que pretenda al-
terar o regime eleitoral, para ad-
mitir um segundo mandato, se-
ja afastado do poder e inabilita-
do para exercê-lo por dez anos.
Ora, o então presidente Manuel
Zelaya, contrariando determi-
nação do Parlamento e da Justi-
ça, convocou plebiscito para ob-
ter a reeleição e foi, por essa ra-
zão, destituído da presidência.
O eminente constitucionalista
Dalmo Dallari, em brilhante ar-
tigo para a Folha de S.Paulo, de-
monstrou o rigoroso cumpri-
mento da Lei Suprema na depo-
sição daquele mandatário.

E tanto foi perfeito o “impea-
chment” que, no prazo consti-
tucional, houve novas eleições
e foi, democraticamente, elei-
to um presidente. Assim não
entenderam, entretanto, o pre-
sidente Lula e seus parceiros
bolivarianos.

O mesmo ocorreu com o Pa-
raguai. O artigo 225 da Consti-
tuição paraguaia permite o afas-
tamento do presidente por cri-
mes políticos, crimes comuns e
má administração. O presiden-
te Fernando Lugo, sem ne-
nhum apoio popular, no Sena-
do e na Câmara dos Deputados,
foi deposto por incompetência.
Afastado por má administração
pelo Parlamento e com confir-
mação pela Suprema Corte,
continuou morando livremen-
te em Assunção, sem que hou-
vesse manifestações populares
de expressão a seu favor e sem
necessidade de tropas nas ruas
para garantirem a decisão do
Parlamento e da Justiça.

Novamente os ideólogos do
poder, afinados com os gover-
nos de Hugo Chávez, Cristina
Kirchner, Evo Morales e Rafael
Correa, além de José Mujica, de-
clararam que houvera rompi-
mento da democracia, suspen-
deram o Paraguai do Mercosul –
em decisão muito mais rápida
que a do afastamento do presi-
dente Lugo – e aceitaram, de
imediato, aVenezuela como par-
ticipante do bloco, nada obstan-
te não ter esse país aprovado o

acervo normativo comunitário.
Em meu depoimento no Sena-

do Federal sobre o tema, che-
guei a ironizar o pedido de in-
gresso, por falta de aceitação da
totalidade do acervo normati-
vo, sugerindo aos senadores:
“Não digam sim nem não, di-
gam talvez”, pois só após sua
aceitação poderia a Venezuela
ser admitida.

Sem ter essa garantia e sem o
apoio do Paraguai – afastado
por ter cumprido rigorosamen-
te sua Constituição – a Venezue-
la foi admitida, sendo sua admis-
são resumida em gráfica frase
do presidente do Uruguai: “A
nossa decisão não foi jurídica,
foi política”.

Agora,em relaçãoao novopar-
ceiro, em que, nitidamente, sua
Constituição foi dilacerada,

pois a governa desde 11/1/2013
um ditador que não foi eleito pelo
povo – visto que lá o vice-presi-
dente é de livre nomeação do
presidente e seu mandato se en-
cerrou em 10 de janeiro –, o Bra-
sil, contra a clareza do artigo 231
da lei imposta pelo próprio Chá-
vez, dá pleno apoio ao golpe, sob
a alegação de que o enfermo pre-
sidente, cujo mandato se inicia-
ria em 10/1/2013, foi eleito pelo
povo, ignorando que o vice-pre-
sidente, que é quem está gover-
nando a Venezuela, não o foi!

É de lembrar que a incapaci-
dade física ou mental perma-
nente do presidente (artigo
233) deveria ser atestada por
uma junta médica designada pe-
lo Tribunal Superior de Justiça,
que, após o expurgo realizado
por Chávez na Justiça, não só
pisoteou o artigo 231, como não
cumpriu o 233. Até hoje nin-
guém sabe, na Venezuela e no
mundo, qual o seu real estado
de saúde.

Ora, o Itamaraty, sob o co-
mando dos presidentes Lula e
Dilma – que, pessoalmente, ad-
miro, mas de quem, neste pon-
to, divirjo diametralmente –,
utiliza-se de dois pesos e duas
medidas, esfrangalhando o Di-
reito Internacional e desfigu-
rando por inteiro a respeitadís-
sima Casa de Rio Branco.

Estou convencido de que par-
te dos problemas brasileiros de

alta inflação, baixo PIB, último
lugar de desenvolvimento en-
tre os países latino-america-
nos, sem grande perspectiva de
crescimento – pois amarrado a
uma esclerosada máquina admi-
nistrativa e deliberadamente
complexo, confuso e arcaico sis-
tema tributário –, são decorren-
tes dessa postura ideológica,
que leva o Brasil a submeter-se
às políticas de nossos vizinhos,
esquecendo-se de que, como na-
ção soberana, nos deveríamos
comportar como os grandes
emergentes, livres de posições
ideológicas arraigadas, tratan-
do de igual para igual os países
desenvolvidos e superando anti-
gos complexos de inferiorida-
de. Sem isso não passaremos ao
mundo a mensagem de um país
onde existem segurança jurídi-
ca e robustez das instituições
democráticas.

Como presidente do Conse-
lho Superior de Direito da Feco-
mércio, tenho sido algumas ve-
zes consultado por investido-
res estrangeiros e quando expo-
nho a complexidade do sistema
tributário brasileiro sinto um
desinteresse crescente em te-
rem o Brasil como opção de in-
vestimentos – o que me faz la-
mentar profundamente.

Creio que a presidente Dil-
ma, que é economista, poderia
refletir sobre as verdadeiras ra-
zões que estão levando o Brasil
a esta situação de desfiguração
institucional. Certa vez, em pa-
lestra proferida na Universida-
de de Coimbra com o ex-presi-
dente Mário Soares, fez-me ele,
durante o almoço que se seguiu
às conferências, a observação
pitoresca de que administrara
Portugal sem ser influenciado
por ideologias. Disse-me ele:
“O povo não come ideologia, co-
me pão”. E para que coma pão
não é necessária apenas uma po-
lítica de incentivo ao consumo,
mas, principalmente – o que
inexiste –, uma filosofia de ge-
rar produção, competitivida-
de, tecnologia, para podermos,
no futuro, manter o consumo, e
não vê-lo reduzido, por falta de
crescimento.
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O livro de memó-
rias de Fernan-
do Gabeira, On-
de Está Tudo
Aquilo Agora? –
Minha Vida na

Política (Companhia das Le-
tras, 2012), narra os descami-
nhos da militância de esquerda
comoserelatasse os descompas-
sos de uma seita primitiva. Em
trechos espirituosos, ou mesmo
espirituais, o autor aponta a as-
sociação fervorosa entre o enga-
jamento na guerrilha e o fanatis-
mo dos crentes. “Minha expe-
riência tinha um ardor religio-
so”, escreve ele sobre o período
emque, jornalista bem emprega-
do no Jornal do Brasil, resolveu
mergulhar de cabeça na clandes-
tinidade, com nome de guerra e
documentaçãofalsa, pouco tem-
po depois da decretação do AI-5.
“O batismo com um novo nome
era apenas o começo. Novos va-
lores iriam compor meu univer-
so,uma novafraternidade se ins-
talaria nas relações com os com-
panheiros de luta e simpatizan-
tes que se arriscavam para nos
proteger.” Nascia ali, para o nar-
rador, uma comunidade de fei-
tio religioso.

Gabeira, ex-guerrilheiro do
MR-8 que tomou parte no se-
questro do embaixador ameri-
cano Charles Elbrick, não hesi-
ta em apontar a devoção como
ingrediente indispensável na
têmpera dos que, como ele, que-
riam ser soldados do povo. Até
nos aspectos mais prosaicos.
Por exemplo: ele detestava acor-
dar cedo, mas se resignou a esse
dever revolucionário graças à
consciência transcendente de
que tinha a História em suas
mãos. “Acreditar nas premissas
da revolução, saber que estáva-
mos construindo o futuro, que
o socialismo compensaria a to-
dos segundo seu trabalho, o co-
munismo a todos segundo suas
necessidades – tudo isso ajuda-
va a enfrentar a aspereza de sal-
tar da cama. Tudo isso e um ca-
fé amargo.”

Na saborosa narrativa de On-
de Está Tudo Aquilo Agora?,
“acreditar nas premissas da re-
volução” equivale a crer em
Deus, como se os neurônios ati-
vados no cérebro do militante
que acorda bem cedinho fos-
sem os mesmos que se acen-
dem na cabeça de um místico
em oração. A chave para ingres-
sar no combate armado seria
(também) de fundo religioso, e

não só racional ou “científica”.
Ao contar da freira caridosa

que cuidava dele num leito de
hospital na Ilha das Cobras –
em consequência de um tiro
que levou nas costas quando
foi preso –, o ex-preso político
não perde o humor e tece um
inspirado paralelo entre suas
velhas convicções materialis-
tas e a fé em geral. “Ela (a freira)
era muito gentil, tratava-me co-
mo se eu fosse uma alma pena-
da precisando de conforto. E
tão generosa que não tive cora-
gem de tocar no tópico ‘crença
religiosa’: nada de discussão,
defesa do materialismo.” Em
outra passagem, chama de “mi-
tologia” a idolatria dos que tom-
baram em armas contra “o capi-
talismo, o imperialismo e ou-
tros ismos”. Dessa “mitologia”
ele retirava suas forças “para su-
portar a dor”.

O olhar, mais do que crítico,
ferino, com que Fernando Ga-
beira soube se afastar do fana-
tismo dos vigilantes da ortodo-
xia já fez escola. Sua tanga de
crochê no célebre “Verão da
Anistia” ganhou o status de
marco simbólico na agenda da
reconstrução da democracia
brasileira (a tanga, aliás, é per-
sonagem de Onde Está Tudo
Aquilo Agora?; Gabeira zomba
do pessoal que achava que aque-
la indumentária sumária não
era “coisa de homem”). Outro

livro dele, O Que É Isso, Compa-
nheiro?, hoje clássico, não foi
outra coisa senão um libelo con-
tra a caretice ultraconservado-
ra da militância – conservadora
porque baseada em dogmas
comportamentais. Só por essa
lucidez, que o distingue e o dig-
nifica, Fernando Gabeira mere-
ce ser lido uma vez mais.

Antes dele, é bem verdade, ou-
tros já haviam anotado – e mui-
to bem – os mesmos traços irra-
cionais e irracionalistas da mili-
tância daqueles tempos. Beti-
nho foi um deles. Após abando-
nar o maoismo, ele acabou se
tornando um símbolo suprapar-
tidário de solidariedade e gran-
deza. Antes, porém, teve a cora-
gem de elaborar uma crítica in-
terna impiedosa. Em depoimen-
to publicado no volume 1 de Me-

mórias do Exílio, obra coletiva
organizada por Pedro Celso
Uchôa Cavalcanti e Jovelino Ra-
mos (publicado originalmente
em Portugal, em 1976, e em 1978
no Brasil, pela Editora e Livra-
ria Livramento Ltda.), Betinho
denuncia a religiosidade das or-
ganizações comunistas: “Ao
chegarmos a adotar o maoismo
como religião em 1968-1969”,
diz ele, “tínhamos uma base pa-
ra isso. Por que fomos nós e não
os outros grupos? Nós saímos
da Ação Católica e os outros,
não. Depois de Cristo, deu-se o
vazio, mas o maoismo chegou e
o camarada Mao pegou de novo
a bandeira”.

Por essas e outras, ele con-
clui, taxativo: “A tendência ge-
ral da esquerda brasileira é reli-
giosa. É equívoco pensar que a
esquerda é antirreligiosa. A ten-
dência geral da esquerda na
América Latina é ser religiosa.
Porque ela vem de um padrão
dogmático”.

Com todo o respeito a Beti-
nho,talvez não se deva irtão lon-
gecom essageneralização. Épre-
ciso admitir, nem que seja por
uma cautela metodológica, a
possível presença de alguns
ateus autênticos dissolvidos
nostais “movimentos sociais or-
ganizados”. Mas, a despeito de
eventuais ateus ou agnósticos, a
postura devocional parece dar a
tônica nesses ambientes.

A histeria com que certos mili-
tantes se recusam a debater em
público as mazelas dos partidos
de esquerda chama a atenção –
não por ser uma demonstração
virtuosa de disciplina partidá-
ria, mas por ser um sintoma de
silêncio obsequioso. Estamos
falando, pois, de servidão, de
adoração, de culto. Estamos fa-
lando de condutas reveren-
ciais, não de atitudes de livres-
pensadores.

Não estamos falando sequer
de política, pois a política que
se rende a tantos dogmas deixa
de ser política para se conver-
ter em fundamentalismo. É aí
que surgem esses fiéis ardoro-
sos que acreditam piamente na
infalibilidade dos caciques,
mesmo quando os caciques car-
regam nos bolsos fatias do erá-
rio. Sobre tamanha devoção va-
leria pensar um pouco mais. E
ler Gabeira.
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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)

A devoção
como política

Fórum dos Leitores

Honduras, Paraguai
e Venezuela

GOVERNO DILMA
Demissões na GM

Não causam surpresa as demis-
sões na General Motors (GM)
em São José dos Campos. E ocor-
rerão em todos os setores que ti-
veram redução de IPI. Não adian-
ta pedir à presidente que proíba
as demissões, ela não tem poder
para tanto. Mesmo que os produ-
tos modernos não tenham tanta
durabilidade quanto os mais anti-
gos, duram uns dez anos, mais
ou menos, e como quem tinha de
comprar já comprou, as vendas
de carros e produtos da linha
branca ficarão estagnadas, provo-
cando demissões em massa. Isso
porque o governo insiste numa
política econômica sem sustenta-
bilidade e completamente fora
da realidade: o aumento do salá-
rio mínimo acima da capacidade
de pagamento das prefeituras e
das pequenas empresas propicia
um ambiente para desemprego
generalizado, caos e miséria para
a maioria do povo brasileiro.

JOSÉ MENDES
josemendesca@ig.com.br
Votorantim

Desemprego chegando

A economia brasileira está em
pleno declínio. Apesar de toda a
maquiagem usada pelo governo,
a inflação, em alta, está fora de
controle; o PIB, em baixa; e, para
completar, o desemprego come-
ça a bater à porta dos brasileiros.
Os metalúrgicos da GM, em pro-
testo contra as demissões anun-
ciadas, entraram em greve e es-
tenderam faixas com os dizeres:
“Dilma, proíba as demissões da
GM”. Nossa presidente vai aca-
tar o pleito dos grevistas e passar
a interferir na iniciativa privada?
É só o que falta para acabar com
o País. O Brasil não é Cuba ou Ve-
nezuela... ainda. O que Dilma
Rousseff deveria fazer, e os gre-
vistas cobrar, é melhorar a gestão
das contas e dos recursos públi-
cos, pois o que está levando o Bra-
sil à falência é a má gerência des-

se governo populista. Essa é a ver-
dadeira herança maldita deixada
por Lula e seu partido, que está
no comando há dez anos, des-
truindo tudo o que foi feito de
bom no governo anterior. Os gre-
vistas que pensem bem antes de
votar na próxima eleição, pois a
situação ainda pode piorar muito
mais e nos tornarmos a Grécia
da vez. Agora, se eles votaram em
Lula e Dilma, não reclamem, es-
tão a colher o que plantaram.
MARIA CARMEN DEL BEL TUNES
carmen_tunes@yahoo.com.br
Americana

Governinho

O voluntarismo não substitui a
competência, só agrava as dificul-
dades, que vão envolvendo o go-
verno e afundando a Nação. De
retrocesso em retrocesso vamos
acabar andando de tanga e cocar
– isso deve agradar aos naciona-
listas da vanguarda do atraso. Po-
bre Brasil, tão maltratado e tão
“desgovernado”! Sem saúde,

sem educação, sem saneamento
básico, sem energia elétrica, com
a Petrobrás enfraquecida, a infla-
ção em alta, a Fazenda e o Banco
Central (BC) mal orientados pe-
la incompetência presidencial e
tantas outras mazelas, onde va-
mos parar?
MÁRIO RUBENS COSTA
costamar31@terra.com.br
Campinas

Destruição

Gostaríamos de saber como uma
presidenta conseguiu destruir to-
da a arquitetura econômica elabo-
rada por sábios economistas da
era Fernando Henrique Cardoso.
VALDIR SAYEG
valdirsayeg@uol.com.br
São Paulo

Adeus, felicidade

Saudades de Palocci (Fazenda) e
Meirelles (BC)... A gente era feliz
e não sabia.

JOSÉ PIACSEK NETO
bubapiacsek@yahoo.com.br
Avanhandava

Vacas magras

Governo vivenciando tempos de
baixo crescimento econômico, ar-
recadação fraca, aperto na fiscali-
zação (extraindo R$ 115,8 bilhões
dos grandes contribuintes) e au-
mento do cerco às pequenas e
médias empresas (22/1, B1). En-
quanto isso, continuamos susten-
tando 39 ministérios e dezenas
de assessores em cada Mesa Dire-
tora das Câmaras Municipais,
das Assembleias Legislativas, da
Câmara dos Deputados e do Se-
nado, com média de salários de
R$ 12.800, esbanjando fortunas
com cartões corporativos, gastos
com mordomia de reforma de
apartamentos funcionais (R$
280 milhões), desperdícios de di-
nheiro em obras faraônicas inaca-
badas para satisfazer o ego de um
ex-presidente (transposição do
Rio São Francisco), corrupção na

distribuição de emendas financei-
ras, etc... Que falta está fazendo o
deputado Clodovil Hernandes
no Congresso Nacional!
JOSÉ ÁVILA DA ROCHA
peseguranca@yahoo.com.br
São Paulo

Compromissos éticos

A astronômica soma de R$ 116 bi-
lhões em autuações da Receita
Federal durante o ano de 2012
ressalta, com evidência, o dese-
quilíbrio existente nas relações
do governo federal com algumas
empresas. Estas, geralmente, são
vitimadas por impostos altíssi-
mos e, às vezes, por dificuldades
financeiras ou outros motivos
deixam de cumprir seus compro-
missos com o Fisco. Seria ideal
que o relacionamento entre go-
verno e empresas fosse mais har-
mônico. O dever de cada cidadão
e das empresas é honrar seus
compromissos com o erário. To-
davia é plausível a expectativa de
que o governo administre bem
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Em livro de memórias,
Gabeira associa o
fervor na guerrilha ao
fanatismo dos crentes

Sob o comando de Lula
e Dilma, o Itamaraty
desfigura a respeitada
Casa de Rio Branco
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 jan. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




