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“Estou convencido de que nada é
mais necessário para os homens
que vivem em comunidade do que
ser governados: autogovernados
se possível, bem governados
se tiverem sorte, mas, em qualquer
caso, governados”
W. Lippmann

Ninguém está exi-
gindo da presi-
dente da Repúbli-
ca ou mesmo do
PT que façam um
grande governo.

Só se está pedindo que façam al-
gumgoverno. Quem estáno po-
der tem o direito de errar. E o
eleitor julga. Mas não tem o di-
reito de não governar.

Quando, em 2010, fui candi-
dato à Presidência, sabia bem
queportrásdaeuforiadeconsu-
modo fim do governoLulaesta-
vao espectrode grandes dificul-
dades para seu sucessor, fosse
quem fosse. A inusitada bonan-
ça externa que cercava a econo-
mia brasileira não se prolonga-
ria indefinidamente. Não daria
para conciliar por muito mais
tempo o crescimento rápido do
PIB, puxado pelo consumo,
comdesindustrializaçãoeinves-
timentos baixos. Tampouco se-
riapossível,paraumaeconomia
de crescimento lento, manter a
combinação do aumento acele-
rado das importações com o de-
sempenho modesto das expor-
taçõessemquevoltasseofantas-
ma do desequilíbrio externo.

Mesmo assim, essa estraté-
giafoilevadaadiante, sobaplau-
sos quase unânimes. Não se en-
ganem: um erro da magnitude
do que foi cometido no Brasil
não se faz sem o apoio de muita
gente. Alguns colunistas, na-
quele ano, chegaram a lançar a
tese do “risco Serra”, segundo o
qual eu não poderia vencer a
eleição porque representaria
uma ameaça – imaginem! – à es-
tabilidade da economia...

Ora, eu procurava então ad-
vertirpara o que aconteceria ca-
so não houvesse uma mudança
derumonagestãogovernamen-
tal. Não era uma questão de opi-
nião, mas de fato econômico e
de lógica. Como poderia cres-
cer de maneira sustentada um
país que tinha as menores taxas
de investimentos governamen-
tais, o câmbio mais valorizado,
os maiores juros do mundo e a
maior carga tributária entre os
países emergentes? Todos sa-
bem que, para mim, a política

consiste em ampliar os limites
conhecidos do possível. Já os
que insistem, na vida pública,
em ampliar os limites compro-
vados do impossível estão ape-
nas jogando com a sorte alheia.

Nãosetrataagoradeserenge-
nheiro de obra feita. Algumas
das atuais dificuldades estavam
mesmo escritas na estrela do
PT.Masoencantamentobasba-
que com as circunstâncias da
economia, que não tinham co-
mo perdurar, tornou o novo go-
verno impermeável à realidade.
Não vou dizer que ele ficou ce-
go e surdo, porque as pessoas
comessas problemasdesenvol-
vemoutras faculdadesparaper-
ceber o que vai à sua volta.

O mal do governo foi mesmo
a arrogância e, não sei em que
medida, a ignorância, somada a

umaexcepcional inaptidão exe-
cutiva. Tudo amenizado pela
boa vontade até da oposição. O
marketing e a publicidade exa-
cerbadosseencarregaramdein-
flar resultados e expectativas.

Foiassimqueogovernonave-
gousem rumo durante a primei-
rametadedomandato,semche-
gar a lugar nenhum, como é típi-
co de quem não sabe para onde
vai. No início da segunda meta-
de veio o estalo criativo: definir
um rumo não para o Brasil, mas
para o PT, com a antecipação da
campanha eleitoral de 2014. Ou
seja, nãosabiam o que fazer com
o Brasil, mas sabiam o que que-
riam para si: levar o País a se en-
galfinhar na luta político-parti-
dáriaedesviaraatençãodospro-
blemasefrustrações,confundin-
do promessas com realizações.

Masocicloeconômicolulope-
tista chegou a fim: lento cresci-
mentodaeconomia,desacelera-
ção do consumo e da criação de
empregos e aumento da infla-
ção. As pessoas vão-se dando
conta das ilusões vendidas nes-
tes últimos 11 anos nas áreas de
saúde, educação,transportes –e
mesmo na moralização da vida
pública. Quando as ruas pedem
“hospitais e escolas padrão
Fifa”, estão a exigir efetividade
nas politicas públicas. Eis que
surge, então, a líder insegura, in-
capaz de lidar com as expectati-
vas das ruas e do empresariado.

Longe de mim reduzir as ma-
nifestações apenas a essa rever-
são do quadro econômico. Mas
é fato que elas não ocorrem no
vazio. Uma faísca é inócua se
produzida ao ar livre; se, no en-
tanto,emmeioabarrisdepólvo-
ra... Os protestos serviram para
evidenciar a todos que o gover-
no não governa, que lhe falta a
faculdade fundamental de
atuar para diminuir o tamanho
das crises. Ela e seus maus con-
selheiros fizeram o contrário.

A Nação assistiu, então, a
uma presidente desorientada.
Suaprimeirareaçãofoideslocar-
se para São Paulo à procura das
luzes de Lula, seu criador. Em
companhia da chefe da Nação,
seu marqueteiro... Seguiram-se
duas falas desconexas em redes
nacionais, em tom de campa-
nha eleitoral. O País esperava
que ela transmitisse segurança,
compreensão,disposiçãoelide-
rança. Em vez disso, promessas
vagase a ideia de transformar os
médicos brasileiros na caveira
de burro dos problemas da saú-
de.Contraasevidências,apresi-
dente até negou que o governo
injete dinheiro público a fundo
perdido na Copa do Mundo.

No auge da alienação, foi pro-
posto instaurar uma Assem-
bleia Constituinte só para a re-
forma política e, posteriormen-
te, de se fazerem mudanças na
legislação político-eleitoral via
plebiscitos. Algo espantoso: a
presidente e seus assessores
mais próximos não tinham lido
a Constituição. O Planalto ten-
tava responder à crise que está
nas ruas demonizando o Con-
gressoNacionalepropondosaí-
das inconstitucionais.

Dilmapassoudoisanosenvol-
tapela“bolhadeBrasília”,confe-
rindo-se ares de majestade, im-
permeável à realidade. Mas essa
bolha estourou, como eviden-
ciou o cerco aos três Poderes. E
pasmem:nãoobstanteavozcla-
ra das ruas e a voz rouca da eco-
nomia sob estagflação, o gover-
no ainda encontrou tempo para
reiterar o bilionário e inútil
trem-bala,omaisalucinadopro-
jeto da era petista e não petista.

Um governo não tem o direi-
to de não governar. E o atual
passouaser governadopelos fa-
tos. A presidente não conduz,
mas é conduzida.

✽

EX-PREFEITO E EX-GOVERNADOR

DE SÃO PAULO

“A maior das maravilhas
foi voando sobre o mundo
nas asas da Pan Air”
Milton Nascimento e
Fernando Brant em
‘Conversando no Bar’

Autoridades flagra-
das em viagens
dionisíacas nas
asas de aeronaves
oficiais demora-
ramadararespos-

ta devida: devolver o dinheiro e
esclarecer de uma vez por todas
as reais “condições de voo”. Um
tinha ido a um casório praieiro
e, de início, alegou tratar-se de
compromissooficial.Outrodes-
viou a rota para desembarcar
num certame futebolístico. Há
também aquele do cachorrinho
voador, com as aerobabás cru-
zandoosaresdehelicóptero,su-
postamente a bem do serviço
público. Todos foram cobrados
de forma vexatória pela opinião
pública.Perceberam num supe-
tão que, no Brasil pós-passeatas
de junho, já não se decola assim
tão fácil à custa do erário. Leva-
ram “um susto imenso nas asas
da Pan Air”, quer dizer, da FAB.
Agora devem sentir saudades
precoces (e doídas) da FAB.

Osonhoaladoacabou.Nomí-
nimo,aterrissou.Depoisdaspe-
destres e raivosas manifesta-
ções, as altas patentes aeronáu-
ticas anunciaram que agora os
voos oficiais serão, finalmente,
públicos: os cidadãos terão o di-
reitodesaberquemvainajaneli-
nha, quem vai no corredor, a
que horas, com qual destino.
Vai-se desmanchando no ar, is-
to é, no céu de brigadeiro, a es-
quadrilhada alegria.Vão-se em-
bora os privilégios dispendio-
sos mal disfarçados de nebulo-
sas “prerrogativas do cargo”,
“transporte de representação”
ou “interesse público”.

A partir de agora, o patrimo-
nialismoajatoterádeseconten-
tar com menos. Aviões com o
Brasão da República não mais
servirão assim tão fácil de copa e
cozinhavoadorasparapolíticos.
Otempofechou.Oaeroportoes-
tá sem teto para quem gosta de
comersanduícheservidoporofi-
ciais da Força Aérea a 10 mil me-
trosdealtitude.Quantatristeza.
Quantas lembranças ficam para
trás. Quanta gente vai cantar “a
primeiraCoca-Cola foi,me lem-
bro bem agora, nas asas da Pan
Air”, ou, melhor, da FAB.

Há, sem dúvida, um toque de

nostalgia na canção que agora
se encerra. Os privilegiados de
hoje se lembrarão desse tempo
dourado amanhã, em volta de
umamesadebar,comonamúsi-
ca dos mineiros: “Em volta des-
sa mesa velhos e moços lem-
brando o que já foi”.

Mas há também uma piada de
maugosto.Umapiadadesafora-
da.Hágentedizendoqueaimpa-
ciênciapopulardiantedoesban-
jamento de tanto luxo com di-
nheiropúblicoésintomademo-
ralismo de classe média. Essa é
boa. Seria apenas uma piada,
não fosse ela mesma um escár-
nio. Francamente: bem sabe-
mos que o moralismo, qualquer
moralismo, é um tipo de paixão
baixaverdadeiramenteinsupor-
tável, mas, convenhamos, é mil
vezes menos insalubre conviver
comumapequenadosedemora-
lismodeclassemédiadoqueatu-
rar o cinismo de mandatários e
burocratas que se refestelam a
900 quilômetros por hora no
que não é deles, seja em nome
de prazeres menores, seja em
nome de uma causa grandiosa
qualquer, como a revolução dis-
soearevoluçãodaquilo.Ocinis-
modessa genteé um moralismo
de sinal trocado – e muito pior.

E aqui chegamos ao que no tí-
tulo deste artigo apareceu entre
parênteses: a saudade da filoso-
fia. Desde que se viu autorizada
a deixar de tentar entender o

mundo para simplesmente
transformá-lo, uma tristonha
vertente da Filosofia (se é que
me é permitido o F maiúsculo),
que não compreendeu direito o
que significam os verbos enten-
deretransformar,achouquepo-
deria mercadejar com as ideias
e com as massas para cumprir à
força um fatalismo que, de res-
to, nem mesmo fatal chegou a
ser. A resultante é notória. Pas-
sado um século e meio da con-
turbadaComunadeParis,aanti-
filosofia degenerou – e depois
degenerou ainda mais – até que
conseguiu consumar seu feito:
aquiloqueera um víciodesvian-
tenospartidosdaordemsecon-
verteu na mola estruturante de
muito partido de esquerda por
aí (e por aqui).

A corrupção, para usarmos a

palavrahedionda,pareceterdei-
xado de ser uma exceção passí-
vel de pena para alcançar o pos-
toderegra,denorma,denorma-
lidade, tanto na mentalidade
quantonosatosdosagentespolí-
ticos. Com isso os partidos (se
nãotodos,muitosdeles,osmaio-
resdeles)passaramaseespecia-
lizar no manejo de interesses in-
devidos, nunca declarados,
atuando como despachantes de
estratégiasqueaviltamnãoamo-
ral, não o moralismo, mas a sim-
plesdignidadehumana.Arepre-
sentação política lícita deixou
de ser o núcleo da atividade par-
tidária para se converter numa
vestimenta mal costurada, uma
fantasia que só existe para ocul-
tar um organismo de alta com-
plexidade cuja função precípua
é dar funcionalidade e eficiência
àpromiscuidadeentreopúblico
e o privado, transformando o
que é público num ajudante de
ordens do privado (seja esse pri-
vado uma empresa, uma igreja,
um partido ou uma família).

Ora, se o quadro é esse – e,
efetivamente, o quadro é esse
mesmo–,agritacontraacorrup-
ção não pode ser desqualificada
como se fosse apenas um surto
moralista. Essa grita constitui
uma tentativa legítima e neces-
sária de assegurar a saúde da de-
mocracia representativa, assim
comocarregaumimpulsodere-
conciliar a filosofia política em
sua melhor dimensão. Natural-
mente, os jatinhos da FAB, po-
bres deles, são apenas um sím-
bolo no meio da bandalha, mas
ressignificá-los agora, dotá-los
de um sentido mais republica-
no e menos patrimonialista é
uma tarefa urgente. Não apenas
porquecustamcaro,nãosomen-
te porque consomem o dinhei-
ro do povo, mas, principalmen-
te, porque levam nas asas as co-
resdaBandeiraNacionalepreci-
sam ser tratados com respeito
pelosfuncionáriospúblicos–es-
tritamente em função pública.
Ou vão dizer que pedir respeito
é moralismo?

O recado das ruas de junho é
muitosimples e direto. O poder
precisa ser mais transparente,
mais acessível (por isso as mas-
sasinvadiramoutentaraminva-
dir os palácios). Os privilégios
precisam acabar.

A saudade vai passar.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR
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Saudade dos aviõezinhos
da FAB (e da filosofia)

Fórum dos Leitores

Uma crise em busca
de um governo

POLÍTICOS
Provocação

O povo saiu às ruas, demonstran-
do indignação com toda essa far-
ra dos políticos. Todo mundo sa-
be, todo mundo viu que não foi
pelos R$ 0,20 da tarifa de ôni-
bus. Ninguém aguenta mais tan-
ta corrupção. Os políticos enten-
deram isso, pois logo em seguida
votaram alguns temas de interes-
se popular. Só que estão tão acos-
tumados com a mamata e a pas-
sividade do brasileiro que, nem
bem os protestos esfriaram, mos-
tram a cara. Os senadores rejeita-
ram a PEC que acabava com a su-
plência de senador e impedia pa-
rentes nessa condição. Que sen-
tido tem para os eleitores al-
guém assumir esse cargo tão im-
portante sem ter recebido um
voto sequer? Logicamente, estão
brincando com a população. Es-
tão provocando. Nas manifesta-
ções, muito embora tenha havi-
do a infiltração de aproveitado-
res, as pessoas participam com

um sentimento de revolta, acu-
mulada por anos de provocação,
de deboche, de brincadeira com
a nossa dignidade. Depois, quan-
do há um resultado mais catas-
trófico, procuram culpados...
Não é preciso procurar. É só ir
ao Congresso Nacional para en-
contrá-los. Chega! Ninguém
aguenta mais isso.
VANDERLEY JORDÃO
vanjord@gmail.com
São João da Boa Vista

Nova passeata

Quando as manifestações come-
çam acalmar, os “picaretas”
aprovam o nepotismo entre polí-
ticos. Isso significa que aqueles
que se afastarem por qualquer
motivo podem indicar um paren-
te, já suplente, para substituí-los.
Salário calculado: R$ 70 mil apro-
ximadamente. É o fim da pica-
da... Voltemos às ruas!
ROBERTO HUNGRIA
angelinah13@bol.com.br
Itapetininga

Desserviço

Mais uma vez a maioria dos srs.
senadores foi de encontro aos
anseios da população, com a re-
provação da emenda que acaba-
va com o segundo suplente e
com parentes na política. Infeliz-
mente, a maioria dos srs. “repre-
sentantes dos Estados” não ou-
viu o clamor do povo nas ruas e
acho que quer o fim daquela Ca-
sa, com o necessário ingresso na
legislatura unicameral.
JOSÉ CARLOS BATISTA CAMILO
jcbcamilo@ig.com.br
Jaú

Sem pressa

A foto Sem pressa (10/7, A4) regis-
tra um grupo de políticos, dos
quais não confio em nenhum,
porque passam o tempo todo de
seu mandato trabalhando ape-
nas pelos próprios interesses, en-
quanto fingem para os que os ele-
geram. Pressa só têm quando vo-

tam matérias de seu interesse.
Por isso, é muito se chegarem a
0,1% os que mereçam minha
confiança e meu voto.
LAÉRCIO ZANINI
arsene@uol.com.br
Garça

Corrupção

O Barômetro da Corrupção é
uma demonstração de que a
queixa dos manifestantes contra
os partidos faz todo o sentido: a
matéria do Estado mostra que
quase todos os brasileiros (81%)
os consideram corruptos. E em
51 países são considerados a ins-
tituição mais corrupta! Essa
constatação mostra que o voto
em lista partidária, proposto pe-
lo PT e por várias entidades, é o
contrário do que precisamos pa-
ra melhorar a política no País.
MARIO ERNESTO HUMBERG, primei-
ro-coordenador-geral do Pensamen-
to Nacional das Bases Empresariais
marioernesto.humberg@cl-a.com
São Paulo

Recorde

Afinal somos recordistas em al-
guma “coisa”: para 81% dos brasi-
leiros os partidos políticos são
corruPTos! Quando vamos aca-
bar com i$$o? Só com a alternân-
cia no poder, excluindo os cor-
ruPTos, antes que seja tarde!
MARIA TERESA AMARAL
mteresa0409@2me.com.br
São Paulo

Ficha suja lavada

O senador Jader Barbalho
(PMDB-PA) foi condenado a res-
sarcir a União em R$ 2,2 milhões
por apropriação ilícita de recur-
sos públicos federais do Finam,
da extinta Sudam. A verba havia
sido destinada à Imperador
Agroindustrial de Cereais S/A. O
escândalo tornou-se conhecido
em 2000 e levou o então sena-
dor Barbalho a renunciar em
2001. Em 2010, vitorioso para o
Senado e enquadrado na Lei da

Ficha Limpa, só conseguiu assu-
mir o cargo em dezembro de
2011 por decisão do Supremo Tri-
bunal Federal. Só que esse seu
rombo nos cofres públicos é esti-
mado em R$ 1,2 bilhão! Será que
pode? Claro que pode, afinal, es-
tamos no Brasil...
CONRADO DE PAULO
conrado.paulo@uol.com.br
Bragança Paulista

Quem devemos importar

Circulam na internet, pelas re-
des sociais, várias propostas pa-
ra solucionar os graves proble-
mas que desestruturam o País e
que em curto prazo o levará para
o abismo. Entre todas as que pu-
de ler, destaco uma que, na mi-
nha opinião, seria a solução de
curtíssimo prazo para 95% dos
nossos problemas: a importação
de políticos suecos, ou dinamar-
queses, ou finlandeses. Nesse ca-
so, eu até me proponho a contri-
buir, e registro a proposta em
cartório: recolherei 40% de Im-

●✽
EUGÊNIO
BUCCI

O recado das ruas de
junho é muito simples
e direto. Os privilégios
precisam acabar

O atual passou a ser
governado pelos fatos.
A presidente não
conduz, é conduzida
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 jul. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




