
S E U V E R D A D E I R O no 
me é Giuseppe Piero, 
mas todos o conhecem 
como Beppe. O sobre
nome é Grillo, beppe-
grillo.it é o blog mais 
l ido na Itália. B e p 

pe Grillo não é o Tirir ica, como hou
ve quem comentasse na mídia brasilei
ra. E um cômico de massa e o bloguei-
ro fundador do Movimento 5 Es t re 
las, cr iado em 2009, o maior par t ido 
nascido das eleições políticas da Itá
lia de 24 e 25 de fevereiro passado. Ele 
é o "cara": sem o apoio dos 108 depu
tados e dos 54 senadores eleitos, nin

guém hoje pode pensar em governar a 
Península, excluída, obviamente, uma 
aliança impossível entre o Part ido De
mocrático (de esquerda) e Berlusconi 
e sua tu rma exótica. 

CartaCapital: Beppe Grillo, seu sucesso 
eleitoral é a verdadeira surpresa das úl
timas eleições na Itália. 
Beppe Grillo: A lguns fatores foram 
de te rminan tes . O desejo de mudar , a 
disseminação da informação em todos 
os lugares a par t i r da internet e, por
tanto, a liberdade de informação e ex
pressão. Além disso, foi fundamental 
também a entrada das novas gerações 

na política. Na Itália, os part idos polí
ticos tradicionais fracassaram, as pes
soas en tenderam isso e agora querem 
virar a página. 

CC: O senhor pode descrever a situação 
atual da Itália, que, pelo menos vista de 
fora, parece viver uma crise profunda? 
BG: A Itália tem uma dívida pública 
enorme e um nível de tributação entre 
os três mais altos do mundo. Os servi
ços também são caros e de má qualida
de. O desemprego, especialmente entre 
os jovens, está aumentando a cada dia e 
as empresas à beira da falência são mi
lhares. O processo tem de ser invertido, 
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o desenvolvimento produtivo e a inova
ção devem virar prioridade. O Estado 
tem de dar apoio às pequenas e médias 
empresas, como faz o BNDES no Brasil. 

CC: O senhor já não é mais um come
diante apenas, mas um inovador, pelo 
menos para muitos que votaram em seu 
movimento. Quais são as ideias que de
fende e acha mais importantes? 
BG: Durante a campanha eleitoral dis
semos que deve ser in t roduzida uma 
"renda de cidadania", um subsídio que 
gira em torno de mil euros para cada 
desempregado. O impor tan te do con
ceito dessa "renda de cidadania" é que 
ninguém deve ser deixado para trás. 
Este é um ponto impor tante . Não po
dem mais existir as enormes desigual
dades sociais, como as atuais, em ele
vação. Temos de res taurar o que cha
mo de "sentido de comunidade". A po
lítica deve voltar aos cidadãos, a de
mocracia tem de ser direta e a partici
pação ativa nos assuntos públicos tor
nar-se uma rotina e não uma exceção. 
Hoje é o fim da delegação popular aos 
part idos tradicionais. E a internet tor
na tudo isso possível. 

CC: Qual é o papel da mídia na Itália e 
por que o senhor apostou todas as suas 
fichas na internet? 
BG: No meu país, os principais jornais 
e estações de televisão estão nas mãos 
dos par t idos ou dos lobbies. Focar na 
internet era obrigatório para nós. Não 
tínhamos alternativa em um país onde 
a informação de broadcasting está nas 
mãos de uns poucos big brothers. 

CC: Como o senhor imagina o futuro da 
política italiana? 
BG: Acredito que, depois de um perío
do de t ransição em que os velhos po
deres t en ta rão sobreviver a qualquer 
custo, haverá uma renovação, um mi-
n i r renasc imento , graças às novas ge
rações. Estou confiante. 

CC: Pierluigi Bersani, secretário do Par
tido Democrático (PD), gostaria de se 
aliar ao seu movimento, pelo menos em 

alguns pontos do programa, para ter a 
maioria no Senado. Que acha a respeito? 
BG: Bersani repetia ao longo da cam
panha eleitoral que as ideias do Movi
mento 5 Estrelas eram populistas e de
magógicas. Agora, ele ent ra com oito 
pontos obscuros para fechar um acor
do, é tática política pura. Nós recusa
mos 62 milhões de euros (equivalen
tes a 160 milhões de reais) em contri
buições de campanha . Propusemos a 
Bersani que fizesse a mesma coisa e ele 
sequer respondeu. O programa do Par
tido Democrata é a mesma coisa que o 
programa do PDL, o partido de Berlus-
coni. Além disso, os dois governaram a 
Itália por 20 anos, dez anos cada um, e 
fizeram exatamente as mesmas coisas. 

CC: Quais são os objetivos mais impor
tantes do seu movimento? 

BG: Todas as leis presentes no progra
ma do M5S, o subsídio de desempre
go, o corte radical aos custos da polí
tica, a introdução do referendo propo-
sitivo e sem que seja necessário o quó
rum, as leis obrigatórias de iniciativa 
popular, a eleição direta dos candida
tos, e assim por diante. 

CC: Se o presidente da República um 
Giorgio Napolitano, o escolhesse para 
primeiro-ministro, o senhor aceitaria? 
Se sim, quais características os minis
tros deveriam ter para ser escolhidos 
pelo senhor? 
BG: Aceitaria com gosto a tarefa e pro
poria uma lista de ministros honestos 
e competentes . Os mais importantes? 
Para mim todos os ministérios são im
portantes. 

CC: A Itália dos seus sonhos para o futuro? 
BG: Uma nação onde a felicidade e o 
amor pela vida estão em pr imeiro lu
gar e não, como agora, o poder, o di
nheiro e a aparência. Uma grande co
munidade onde ninguém é deixado so
zinho, projetada para o futuro e para 
o desenvolvimento sustentável, o que 
para mim é o exato oposto do cresci
mento descontrolado imposto pela sa
nha do lucro. 

CC: O que acha de Berlusconi e de Bersani? 
BG: Ambos per tencem ao passado do 
país, um passado feio. 

CC: No Brasil, há uma ex-candidata 
ambientalista da última eleição presi
dencial, a ex-ministra do Meio Ambien
te do Lula, Marina Silva, que lançou re
centemente um movimento que se ba
seia na internet. O senhor sabia? 
BG: Eu não conheço dire tamente Ma
rina Silva, mas gostaria de conhecê-la. 

CC: Que achava de Hugo Chávez? 
BG: Acredito que Hugo Chávez e ou
tros políticos da América do Sul são o si
nal de uma grande mudança, tanto em 
termos políticos quanto sociais. Talvez 
o centro de gravidade do mundo esteja 
mudando da Europa para vocês. A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 740, p. 54-55, 20 mar. 2013. 




