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Cientista político italiano, Gio-
vanni Orsina é diretor da Esco-
la de Governo da Universidade
Luiss-Guido Carlo, uma das
mais prestigiadas de Roma. Pa-
ra ele, o país vive um momen-
to propício para grandes mu-
danças políticas e Enrico Letta
representa a renovação.

● Quem é Enrico Letta?
A reeleição de Giorgio Napoli-
tano como presidente no últi-
mo final de semana foi a única
solução política possível, mas
ele é um homem de 87 anos.
Há uma grande demanda da
opinião pública por uma reno-
vação, porque a percepção é de

que a Itália é uma gerontocra-
cia. Se conseguir formar um go-
verno, Enrico Letta vai romper
com essa imagem, porque será
o mais jovem primeiro-minis-
tro da Itália. Além de represen-
tar a renovação, Letta é um ex-
pert que foi ministro aos 32
anos e que já tem 14 anos de ex-
periência administrativa. É
uma excelente mistura de ju-
ventude e experiência.

● O senhor diria que Letta é o
premiê que romperá o impasse
político na Itália?
Letta pertence ao Partido De-
mocrático (PD), mas é da ala
mais tradicional e moderada
do partido. Em seu eventual
governo teremos ministros
mais à direita do PD e também
ministros do Partido Povo da
Liberdade (PDL), de Berlusco-
ni, que o apoiará. Há várias
fronteiras sendo cruzadas com
a escolha de Letto. Duas delas
são a da renovação, mas com
experiência, e a mistura entre

esquerda e direita. A solução
encontrada por Napolitano é
brilhante, porque não há mui-
tas pessoas além de Letto na
política italiana que possam en-
carnar tantas mudanças.

● Até aqui, o impasse político era
causado pela recusa de Pier Lui-
gi Bersani de formar um governo

com o PDL e Berlusconi. Agora
teremos uma coalizão?
Esse era o grande problema.
Berlusconi desde a eleição está
fazendo apelos por um grande
governo de coalizão nos mol-
des da Alemanha entre o PD e
o PDL. Mas no PD muita gen-
te, como Bersani, resistia mui-
to a essa ideia, porque conside-
ram Berlusconi o demônio.

● Que perfil de governo teremos:
político ou tecnocrata?
O governo terá de adotar uma
postura tecnocrata, terá de ser
muito low profile, embora Ber-
lusconi vá tentar ter o maior
número de ministros possível.
Eu acredito que teremos políti-
cos com características tecno-
cráticas.

● A eventual coalizão do PD e do
PDL era o cenário dos sonhos de
Beppe Grillo.
Em certo pontos de vista, sim.
Mas ele reagiu muito mal à ree-
leição de Napolitano. Se um go-

verno PD-PDL fizer algo de
útil, pode ser muito ruim para
Beppe Grillo. Há duas coisas
muito importantes para que es-
se governo seja bem sucedido:
patrocinar reformas eleitorais
e alterar de certos pontos da
Constituição, além de cortar
custos excessivos do governo
e dos políticos. Se isso aconte-
cer e a economia se recuperar,
Grillo estará acabado. Se nada
disso acontecer ele pode se tor-
nar a única força de oposição
na Itália.

● Um governo com a participa-
ção de Berlusconi é o melhor pa-
ra fazer as reformas de que o
país precisa?
Creio que eles pensam mais
em seus próprios interesses po-
líticos. Minha esperança é de
que eles acreditem que seus in-
teresses e os interesses do go-
verno desta vez são os mes-
mos. Grillo segue popular nas
pesquisas de opinião, o que po-
de levar o governo a fazer as re-

formas para responder à pres-
são. Outra pressão será a de
Napolitano, que tem uma auto-
ridade moral renovada.

● O senhor acredita que um even-
tual governo Letta vai durar ou
deve ser temporário, até novas
eleições antecipadas?
Previsões de longo prazo são
temerárias na Itália. Se o gover-
no for mesmo formado, talvez
dois anos seja uma previsão
realista. Mas vai depender do
desempenho econômico do
país, das pesquisas de opinião
e até dos julgamentos de Ber-
lusconi. Se ele for condenado,
tudo pode mudar. O certo é
que ele não terá a maioria em
um futuro governo como teve
desde 2008 e durante a gestão
de Mario Monti. Ele é um ven-
cedor na atual situação, mas
sem o poder que tinha.

● O senhor está otimista ou pessi-
mista?
Essa é uma oportunidade ma-
ravilhosa para o país, a melhor
nos últimos 20 anos. É a opor-
tunidade de superar a dicoto-
mia em torno de Berlusconi.

A Itália tem um sistema parla-
mentar e a simples vitória nas
urnas não garante, necessaria-
mente, o poder. Para gover-
nar, é preciso formar uma ba-
se no Legislativo capaz de sus-
tentar o Executivo. Ao contrá-
rio de sistemas presidencialis-
tas – como no Brasil –, no mo-
mento em que ruir essa coali-
zão no Congresso, cai o gover-
no e eleições são convocadas.

Italianos votaram em feve-
reiro e, embora a aliança lidera-
da pelo Partido Democrático,
de Pier Luigi Bersani, tenha
levado o maior número de as-

sentos no Parlamento, a vitó-
ria não lhe garantiu o poder.
Para formar um governo, Ber-
sani teria de se unir ou ao blo-
co de centro-direita do ex-pre-
miê Silvio Berlusconi, ou ao
comediante Beppe Grillo. As
negociações, porém, fracassa-
ram. Diante do impasse, en-
trou em cena o presidente da
Itália, Giorgio Napolitano, que
sondou os partidos em busca
de um consenso e formou uma
“comissão de sábios” para solu-
cionar a questão. Ontem, Na-
politano apresentou o nome
de Enrico Letta, número 2 do
partido de Bersani, que terá a
dura tarefa de formar uma coa-
lizão viável para sustentar seu
nome como premiê.

Dois meses
de crise

ENTREVISTA

25 de fevereiro
Impasse eleitoral

Após as eleições gerais,
apesar da vitória do Par-
tido Democrático, ne-

nhum partido tem maio-
ria para formar um gover-

no estável no Parlamento
italiano. Senado e Câmara

ficam sob controle de gru-
pos políticos diferentes

26 de fevereiro
Negociação frustrada
Pier Luigi Bersani, líder do Par-
tido Democrático, fracassa em
tentativa de formar coalizão
com o Movimento 5 Estrelas,
do comediante Beppe Grillo
(à esquerda)

2 de março
Obstáculo regimental
Com o mandato no fim, presi-
dente Giorgio Napolitano é im-
pedido de dissolver Congresso

4 de março
Ultimato do PD
Bersani (abaixo) dá ultimato a

Beppe Grillo para aceitar coali-
zão e impedir novas eleições

15 de março
Desacordo no Parlamento
Congressistas se reúnem pela
primeira vez desde a eleição,
sem chegar a consenso sobre
governabilidade

28 de março
Novo fracasso
Bersani diz que condições para
formar gabinete são inaceitá-
veis e desiste de negociações

3 de abril
Eleição antecipada
A escolha do novo presidente é
antecipada em um mês para
permitir que Napolitano tenha
margem de manobra para
convocar eleições
parlamentares

12 de abril
Apoio da direita
O ex-premiê Silvio Berlusconi
(acima) diz que está disposto a
apoiar um governo da esquer-
da em nome da “unidade nacio-
nal”

22 de abril
Princípio de acordo
Partidos superam impasse e
concordam em reeleger Napo-
litano presidente. Grillo se
opõe à decisão

23 de abril
Apelo presidencial
Reeleito, Napolitano (abai-
xo) se emociona
ao pedir que
partidos dei-
xem diferen-
ças de lado
para encer-
rar crise

Itália tem
novo premiê
para tentar
sair de crise
O social-democrata Enrico Letta ficará no
cargo apenas se conseguir formar governo
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O presidente italiano, Gior-
gio Napolitano, de 87 anos,
surpreendeu a todos ontem
ao convidar o social-democra-
ta Enrico Letta, número 2 do
Partido Democrático (PD),
para abrir negociações e ten-
tar formar um novo governo,
o que faria dele o novo primei-
ro-ministro da Itália.

Embora conhecido no meio
político italiano, Letta, de 46
anos, é uma surpresa porque,
até a manhã de ontem, o favori-
to era o ex-premiê Giuliano
Amato. Duas vezes presidente
doConselho de Ministros da Itá-
lia, em 1992 e em 2000, o vetera-
no ex-comunista formaria um
governo técnico para realizar
uma reforma constitucional an-
tes de convocar novas eleições.

Letta era, até ontem, o núme-
ro 2 do PD, atrás do líder Pier
LuigiBersani,que venceu aselei-
ções parlamentares de feverei-
ro. No entanto, ele obteve maio-
ria apenas na Câmara dos Depu-
tados – e não no Senado –, o que
inviabilizou sua posse. Encarre-
gado de negociar a formação de
um governo de coalizão com ou-

tras forças, Bersani fracassou.
Em seu lugar, o favorito do PD
seriao prefeitodeFlorença, Mat-
teo Renzi, que recusou a oferta.

Napolitano costurou uma so-
lução de última hora seguindo
dois princípios: renovar o qua-
dro político do país, escolhendo
um jovem de 46 anos como pos-
sível premiê, e desatar o nó en-
tre os partidos, já que Letta é a
favor de uma aproximação com
o partido de direita Povo da Li-
berdade(PDL),liderado peloex-
primeiro-ministro Silvio Berlus-
coni. A aproximação deve ser fa-
cilitada porque seu tio, Gianni
Letta, era um dos homens de
confiança do ex-premiê.

Com Letta à frente de uma
coalizão PD-PDL, a Itália ganha
fôlego e – pelo menos por en-
quanto – sai do impasse. Por ou-
trolado,advertem analistaspolí-

ticos, cresce o risco de que as re-
formas necessárias para moder-
nizar o país não sejam realizadas
pela aliança dos dois partidos
que, nos últimos 20 anos, se al-
ternaram no poder.

Mudança. Ontem, em seu pri-
meiro pronunciamento após a
indicação de Napolitano, Letta
enfatizou sua disposição para
mudar os rumos da Itália. “O
país precisa de respostas”, disse
Letta, garantindo que seu gover-
no “não nascerá a qualquer cus-
to”, uma referência aos críticos
de direita e de esquerda que o
acusam de oportunismo.

Ex-ministro da Indústria e do
Comércio nos governos de Mas-
simo D’Alema e Giuliano Ama-
to, Letta tem fama de dominar
assuntos econômicos. “É preci-
so mudar a direção das políticas
europeias”, disse.

Sem pudores,ele criticoua op-

ção pelo rigor fiscal, defendido
pelachanceler da Alemanha, An-
gelaMerkel. “Na Europa, as polí-
ticas de austeridade não são
mais suficientes.”

Segundo a deputada ítalo-bra-
sileira Renata Bueno, do movi-
mento Mobilização Democráti-
ca (MD), Letta tende a receber
o voto de confiança do Parla-
mento, apesar da resistência do
Movimento 5 Estrelas (M5S), li-
derado por Beppe Grillo.

“Ele já tem o apoio do PD e do
PDL, o que deve resolver o im-
passe. Até quinta-feira (hoje),
eles vão fechar os nomes dos mi-
nistros e, a seguir, nós, parla-
mentares, vamos ser convoca-
dos para dar o voto de confian-
ça”, disse Renata ao Estado, fa-
lando de Roma. “Vou dar o meu
voto de confiança a Letta, assim
como o Parlamento com certe-
za fará. É preciso ter um pouco
de juízo.”

‘Escolha traz renovação e mistura entre esquerda e direita’

Cronologia. As últimas
reportagens sobre a crise italiana

Giovanni Orsina, diretor da Escola de Governo da Universidade Luiss-Guido Carlo, de Roma

Tarefa dura
pela frente

Novo. Parlamento em Roma
durante nomeação de Letta
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Social-democrata. Negociação que levou Enrico Letta ao cargo de primeiro-ministro italiano surpreendeu analistas

Para acadêmico, italianos
se cansaram da atual
‘gerontocracia’ no poder
e Letta, de 46 anos,
mudará essa imagem
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




