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ITÁLIA

Bersani encara
o quebra-cabeça

Líder da esquerda reconhece que “não venceu”, mas assume a tarefa de formar um governo e rejeita oferta de
Berlusconi para uma coalizão. Aposta é buscar acordo com a legenda de protesto que roubou a cena nas eleições legislativas

Diga o que quer para o país. Todo
mundo deve assumir as próprias
responsabilidades.”

Pier Luigi Bersani
Líder do Partido Democrático, dirigindo-se
ao comediante-político Beppe Grillo

» GABRIELA WALKER

No primeiro dia como líder
de uma das três grandes forças
políticas da Itália, o humorista
Beppe Grillo, consagrado como
o grande vencedor das eleições
legislativas, deu sinais de que
começa a sentir o peso da res-
ponsabilidade pelos 25% de ita-
lianos que votaram no Movi-
mento Cinco Estrelas (M5S).
Grillo, que em campanha dispa-
rou a metralhadora giratória
contra “a classe política” em ge-
ral, ontem deu sinais de que po-
derá ser mais flexível – e até par-
ticipar formalmente das nego-
ciações para formação do novo
governo. “Não somos contra o

mundo”, disse em coletiva de
imprensa. “Vamos analisar re-
forma por reforma, lei por lei. Se
forem compatíveis com o nosso
programa, vamos avaliar.” 

Embora tenha ficado atrás
das coligações de centro-esquer-
da e centro-direita, o M5S foi o
partido mais votado para a Câ-
mara – à frente tanto do Partido
Democrático, de Pier Luigi Ber-
sani, quanto do Povo da Liberda-
de, de Silvio Berlusconi. Aponta-
do como o fator desestabilizante
das eleições, por seu combate
incondicional ao modelo de go-
verno “velho e corrupto” com-
partilhado pelas grandes legen-
das, o partido de Grillo arrebatou
os descontentes e os indecisos.

Sua campanha, apoiada na in-
ternet e em comícios, desban-
cou a exuberância televisiva que
caracterizou nos últimos anos o
“estilo Berlusconi”.

“Ninguém além de Grillo foi
capaz de mobilizar os descon-
tentes. Ele conquistou muitos
eleitores desacreditados, princi-

palmente os da esquerda”, ob-
serva Donatella Della Porta, pro-
fessora de ciência política e so-
ciologia do Instituto Universitá-
rio Europeu. A falta de propostas
políticas consistentes, bem co-
mo de experiência eleitoral, foi o
que impediu o comediante de
ganhar um apoio ainda maior,

avalia a estudiosa. 
O resultado das urnas deixa

não só uma incógnita sobre o
futuro político do país, mas
também a clara mensagem de
que os italianos exigem mu-
danças urgentes. “Eles estão di-
zendo aos políticos: ‘Ou vocês
acordam para uma política de

interesse coletivo, para valer, ou
essa história vai dar com a ca-
beça na parede’”, avalia o pro-
fessor de relações internacio-
nais Estevão Martins, da Uni-
versidade de Brasília (UnB).
Ressaltando o impasse na go-
vernabilidade, Grillo deu prazo
de seis meses para o novo gabi-
nete ruir. “Comigo na coalizão
ou não, eles não serão capazes
de governar”, disparou.

Com o mesmo tom usado
para provocar a população du-
rante a campanha, o novo líder
partidário lançou a candidatura
do dramaturgo e prêmio Nobel
Dario Fo à presidência. Pergun-
tado se teria um candidato para
substituir Giorgio Napolitano,
que deixa a chefia do Estado em
abril, o ex-comediante não titu-
beou: “Dario Fo tem o espírito
aberto, e nós precisamos de es-
píritos abertos”, defendeu. (Co-
laborou Renata Tranches)

O contestador 
cede ao bom senso

MAX ROSSI/REUTERS

Não somos contra
o mundo. Vamos
analisar reforma
por reforma, lei
por lei.”

Beppe Grillo
Líder do Movimento Cinco
Estrelas

» RENATA TRANCHES 

O
nervosismo com que os
mercados financeiros
mundiais reagiram ao
veredito das urnas na

Itália reflete a profundidade do
impasse político no país. A vitó-
ria da centro-esquerda não lhe
garantiu maioria sólida em am-
bas as câmaras do parlamento,
necessária para formar um go-
verno estável. “Não vencemos,
embora tenhamos ficado em
primeiro lugar”, admitiu o líder
da coalizão, Pier Luigi Bersani,
mas, embora “desiludido”, Ber-
sani chamou para si a respon-
sabilidade de encabeçar o novo
gabinete e rejeitou, a princípio,
a proposta de uma “grande coa-
lizão” feita pelo líder da centro-
direita, Silvio Berlusconi: Ber-
sani dirigiu seu apelo ao Movi-
mento Cinco Estrelas, legenda
de protesto do comediante
Beppe Grillo, que, por sua vez,
deixou uma porta entreaberta
para o diálogo, em nome de
uma reforma institucional, da
redução dos “custos da políti-
ca”, da moralidade e da prote-
ção aos desfavorecidos. 

O primeiro dirigente a se pro-
nunciar sobre o imbróglio foi o
ex-premiê Berlusconi, líder do
Povo da Liberdade (PDL). De-
pois de ter surpreendido com o
crescimento na reta final da dis-
puta, ele convidou a esquerda a
uma parceria, pelo bem das ins-
tituições. “Devemos todos refle-
tir com muita responsabilidade.
Essa Itália não pode ser gover-
nada”, declarou o Cavaliere. 

A resposta veio em uma cole-
tiva de imprensa do Partido De-
mocrático (PD), encabeçado
por Bersani. Além de reconhe-
cer o impasse, ele descartou
uma aproximação com a direita
e endereçou uma pergunta a
Beppe Grillo: “Diga o que quer
para o país. Todo mundo deve
assumir as próprias responsabi-
lidades”. A líder do PD no sena-
do e ex-ministra Anna Fino-
chiaro foi ainda mais direta:
“Dizemos não a um governo
com o PDL. É preciso um gover-
no de mudança, e vamos ao par-
lamento buscar uma maioria
para fazer as reformas necessá-
rias”. Os 123 senadores da coali-
zão, somados aos 54 da legenda
de Grillo, podem garantir o
apoio para um governo na casa.

O humorista, de sua parte, fa-
lou pela primeira vez em partici-

par efetivamente do jogo políti-
co institucional, começando pe-
las consultas a serem conduzi-
das pelo presidente Giorgio Na-
politano. “Vou conversar com
Napolitano”, anunciou à im-
prensa. Considerado uma legen-
da de protesto, porém sem pro-
postas claras, o Movimento Cin-
co Estrelas saiu das urnas como
a terceira força política no país.
Foi, isoladamente, o mais votado
na Câmara, com 25,55%. No Se-
nado, com 23,79%, equiparou-se
aos dois blocos principais.

Grande coalizão

Um “governo de responsabi-
lidade” compartilhado por es-
querda e direita evoca a expe-
riência vivida na Alemanha em
2005, lembra o professor de re-
lações internacionais Estevão
Martins, da Universidade de
Brasília (UnB). Na ocasião, nem
o Partido Social Democrata, do
então chanceler (chefe de go-
verno) Gerhard Schröder, nem
a União Democrata Cristã, de
Angela Merkel, tinham chance
de compor maioria. Mas a
“grande coalizão”, no caso lide-
rada por Merkel, tem poucas
chances de se repetir na Itália,
avalia Martins, mas também a
abertura de Bersani para um
acordo com Grillo pareceu “ex-
tremamente vaga” para o cien-
tista político italiano Stefano
Folli. Ele vê o risco de se formar
“um governo minoritário ex-
posto a todos os ventos no par-
lamento”, sujeito a “ficar nas
mãos de Grillo”, disse Folli.

Na avaliação do professor de
relações internacionais Giorgio
Romano Schutte, da Universi-
dade Federal do ABC (São Pau-
lo), é possível prever uma insa-
tisfação popular muito grande, a
curto prazo, o que torna difícil
para qualquer governo manter a
unidade. A busca de uma solu-
ção, porém, é urgente, diante
das dificuldades econômicas do
país e das pressões externas, es-
pecialmente dos vizinhos. O
presidente da Comissão Euro-
peia, José Manuel Durão Barro-
so, pediu aos dirigentes italianos
que “não se entreguem ao popu-
lismo”. O ministro alemão das
Relações Exteriores, Guido Wes-
terwelle, convocou a Itália a
compor rapidamente um gover-
no estável para prosseguir com
as reformas, “pelo bem de toda a
Europa”. 

Bersani fala à imprensa em Roma: centro-esquerda vai ao parlamento construir maioria “para as reformas”, sem coalizão com a direita
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Devemos todos refletir com muita
responsabilidade. Essa Itália não pode
ser governada.”

Silvio Berlusconi
Líder do Povo da Liberdade
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A13. 




