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E xiste o mundo
das palavras e
existe o mundo
das coisas. Nunca
coincidemperfei-
tamente, pois as

palavras se referem à experiên-
cia, mas não são elas próprias
aquilo que experimentamos.
Parte da angústia humana, e
também da beleza de viver, de-
corre do esforço que fazemos
com as palavras para que expri-
mam,com a menor perdapossí-
vel, o que vivemos e sentimos.

Mas o mundo das palavras
não existe para trair o das coi-
sas. Na política, o desejável é
que o discurso e a vida estejam
muito próximos. Ainda que es-
sa atividade compreenda tam-
bém a dimensão da utopia, dos
desejos, do “dever ser”, os ama-
nhãssorridentescomqueospo-
líticos costumam acenar não
podem ser apenas instrumen-
tos para o engodo e a trapaça.

OlhemosoBrasil. Échegadaa
hora de usar as palavras certas e
ajustá-las à realidade. Em segui-
da, e entre aspas, vou exercitar
um manifesto que, a meu ver,
deve ser palavra encarnada.

“O Brasil quer mudar. Mudar
para crescer, incluir, pacificar.
Mudarpara conquistar odesen-
volvimento econômico que ho-
je não temos e a justiça social
que tanto almejamos. Há em
nossopaísumapoderosavonta-
de popular de encerrar o atual
ciclo econômico e político. Se,
emalgummomento,oatualmo-
delo conseguiu despertar espe-
ranças de progresso econômico
e social, hoje a decepção com os
seusresultados é enorme.O po-
vobrasileirofazobalançoeveri-
fica que as promessas funda-
mentais foram descumpridas, e
as esperanças, frustradas.

Nosso povo constata com pe-
sar e indignação que a econo-
mia não cresceu e está muito
mais vulnerável, a soberania do
paísficou em grande parte com-
prometida, a corrupção conti-
nuaalta,e,principalmente,acri-
se social e a insegurança torna-
ram-se assustadoras. O senti-
mento predominante em todas
asclassese emtodasasregiõesé
odequeoatualmodeloesgotou-
se. Por isso, o país não pode in-
sistir nesse caminho, sob pena
de ficar numa estagnação crôni-
ca ou até mesmo de sofrer, mais
cedo ou mais tarde, um colapso
econômico, social e moral.

A sociedade está convencida
de que o Brasil continua vulne-

rável e de que a verdadeira esta-
bilidade precisa ser construída
por meio de corajosas e cuida-
dosasmudançasque osrespon-
sáveis pelo atual modelo não
querem absolutamente fazer.

O povo brasileiro quer abrir o
caminho de combinar o incre-
mento da atividade econômica
compolíticassociaisconsisten-
tes e criativas. O caminho das
reformas estruturais que de fa-
to democratizem e moderni-
zemopaís,tornando-omaisjus-
to, eficiente e, ao mesmo tem-
po,mais competitivonomerca-
do internacional.

A superação do atualmodelo,
reclamada enfaticamente pela
sociedade, não se fará num pas-
se de mágica, de um dia para o
outro. Não há milagres na vida
de um povo e de um país. Será
necessáriaumalúcida ecriterio-

sa transição entre o que temos
hoje e aquilo que a sociedade
reivindica. O que se desfez ou
sedeixoude fazernão serácom-
pensado em oito dias. O novo
modelo não poderá ser produ-
tode decisões unilaterais dogo-
verno, tal como ocorre hoje,
nemseráimplementadoporde-
creto,demodo voluntarista.Se-
rá fruto de uma ampla negocia-
ção nacional, que deve condu-
zir a uma autêntica aliança pelo
país, a um novo contrato social,
capazdeasseguraro crescimen-
to com estabilidade.

Que segurança o governo
tem oferecido à sociedade bra-
sileira? Tentou aproveitar-se
da crise para ganhar alguns vo-
tos e, mais uma vez, desqualifi-
car as oposições, num momen-
to em que é necessário ter tran-
quilidade e compromisso com
o Brasil. Como todos os brasi-
leiros, quero a verdade comple-
ta. Acredito que o atual gover-
no colocou o país novamente
em um impasse.

Estamosconscientesdagravi-
dade da crise econômica. Pode-
remos recuperar a capacidade
deinvestimentopúblicotãoim-
portanteparaalavancarocresci-
mento econômico. Esse é o me-
lhorcaminho paraque o país re-
cupere a liberdade de sua políti-
ca econômica orientada para o
desenvolvimento sustentável.

Avoltadocrescimentoéoúni-

co remédio para impedir que se
perpetue um círculo vicioso en-
tre metas de inflação baixas, ju-
ro alto, oscilação cambial brus-
ca e aumento da dívida pública.
O atual governo estabeleceu
um equilíbrio fiscal precário no
país,criandodificuldadespara a
retomada do crescimento.
Com a ausência de políticas in-
dustriaisdeestímuloàcapacida-
deprodutiva, ogoverno nãotra-
balhoucomopodiaparaaumen-
tar a competitividade da econo-
mia. O Brasil precisa navegar no
mar aberto do desenvolvimen-
to econômico e social.”

O que leram até aqui, estou
certo,lhespareceubom.Mastu-
do o que vai entre aspas não foi
escrito por mim, não. São tre-
chos da Carta ao Povo Brasileiro,
assinada pelo então candidato
do PT à Presidência da Repúbli-
ca, em junho de 2002. Disputa-
mososegundoturno.Fuiderro-
tado. Ganhar e perder eleições
sãouma rotinana vida de políti-
cos. Grave, nestes quase 11
anos, é a derrota do Brasil.

Com a Carta os petistas qui-
seram demonstrar que haviam
aprendido a ser também mode-
rados. Há pelo menos um “con-
servadorismo virtuoso”, que
consiste em preservar as insti-
tuições democráticas. Esse o
PT desprezou. E há o mau, o
que nasce da falta de imagina-
ção e da inépcia. O partido an-
dou em círculos, percorrendo a
mais longa distância entre dois
pontos. Em certos casos foi até
além, pondo o País numa espi-
ralnegativa,para baixo. Dá arre-
pio pensar na herança que o ter-
ceiro governo petista deixará
ao Brasil.

Na política, as palavras e as
coisas, como em toda experiên-
cia humana, jamais coincidi-
rão. Sempre restarão o espaço
da imaginação e o saudável es-
forço para alargar as fronteiras
conhecidas do possível. O que
é inaceitável, aí, sim, é o uso da
palavra como instrumento de
engodo e de trapaça. Releiam
os trechos da Carta petista e
olhemo Brasil. O PT usou o uni-
verso das palavras para trair o
universo das coisas. Usou a po-
lítica para trair a esperança e a
esperança, para rebaixar a polí-
tica. É o que nos mostra o con-
fronto do mundo das palavras
com o mundo das coisas.
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J á estamos em agosto e
as jornadas de junho,
comoficaramconheci-
das, ainda não deixa-
ramasruas.Alguémde-
veria pedir a Zuenir

Ventura, autor de 1968: o Ano
que não Terminou, que escre-
vesse outro best-seller: Junho
de 2013, o Maldito Mês que não
Acaba de Jeito Nenhum. O incô-
modo parece que não arreda
pé. Deve seguir uma evolução
mais ou menos previsível: as
passeatas decantam-se em
acampamentos (o que já ocor-
reu aqui, a exemplo do que se
viu na Espanha com “los indig-
nados”, ou em Nova York, no
Occupy Wall Street), os protes-
tos ditos “pacíficos” dão lugar
ao quebra-quebra (como se via
na Europa nas manifestações
anti-imperialistasque depreda-
v a m l a n c h o n e t e s d o
McDonald’s) e, depois, a arrua-
ça espanta as multidões cida-
dãs, fazendo minguar aos pou-
cos osmovimentos. Mas, deum
jeito ou de outro, as jornadas de
junho ainda estão aí, num desa-
fio escancarado às autoridades
e, principalmente, aos analis-
tas.A lógica de umas e deoutros
não parece dispor de categorias
para decifrar o que se começou
a mover.

Vários estudiosos se sur-
preendem com o caráter híbri-
do dessa portentosa barulheira.
Não sabem bem como lidar
comessaprofusãocarnavalesca
de hibridismos ideológicos nas
marchasdeinsatisfeitos quepa-
ram o trânsito. Recentemente,
vimos os médicos rechaçando a
contratação de clínicos gerais
estrangeiros, obtendo mais um
recuo do governo federal. Foi
também nas ruas que integran-
tes do Ministério Público ajuda-
ram a derrubar a PEC 37. Quan-
do vamos para o lado “vândalo”
da coisa, notamos que há bader-
neiros de esquerda e de direita.
Uns se dizem anarquistas, ou-
tros têm conexões com o crime
organizado, e paira no ar de gás
lacrimogêneo a suspeita de que
policiais infiltrados estariam
cerrando fileiras com manifes-
tantes violentos. Há bandeiras
socializantes(transporte públi-
co grátis, por exemplo) ao lado
de explosões de intolerância
(como a expulsão truculenta de
representantesdospartidospo-
líticos, num traço de conota-
çõesmaisou menosfascistas), e
issotudodentrodamesmamas-
sa de gente.

Uns olham para as ruas e
veem uma nova utopia entran-
do em cena, um mundo livre e
feliz,das redessociais solidárias
e pacíficas. Outros arregalam os
olhos e identificam nas mesmas
ruas um germe da direita que
quer derrubar o governo. Uns e
outros estão redondamente er-
rados, é claro, mas há elemen-
tos ali a dar razão a uns e a ou-
tros: sim, as tais jornadas de ju-
nho puseram em marcha uma
juventudequesurfacomelegân-
cia nas ondas digitais, que surfa
além da propriedade privada e
da disciplina estatal; do mesmo
modo, lá estão os pitboys que
tomamanabolizantesesãoanal-
fabetos digitais (e funcionais).
Os analistas esfregam os olhos,
como se não dispusessem das
lentesparaenxergaros fiosinvi-
síveisdessascontradições.Defi-
nitivamente, as categorias mais
convencionais do pensamento
político não dão conta do fenô-
meno desse junho que não aca-
ba de jeito nenhum.

Quando olham para fora do
Brasil, os comentaristas se des-
concertam ainda mais. Como
pode?Manifestações bempare-
cidasse levantaram contradita-
duras obscurantistas (como na
Primavera Árabe), enquanto
outras se insurgiram contra go-
vernos democraticamente elei-
tos.Umasse opõema governan-
tes de esquerda, outras enfren-
taram direitistas. Que bicho é

esse,afinal? Qualseria a sua car-
tilha? Com que axioma ele se
identifica? Por qual doutrina
ele se articula e que reivindica-
ções o unificam? As respostas
não assentam, não coadunam,
não funcionam. É como se esse
objeto um tanto novo, esse
monstro rastejante e flamejan-
te, disperso, meio líquido, aves-
soa controlescentrais, nãocou-
bessedentrodasteorias.As cha-
ves clássicas da política apa-
nham muito para explicá-lo.

É então que surgem hipóte-
ses de outra ordem – e essas hi-
póteses outras, de um modo
aqui, de outro ali, parecem
apontar para a ordem das lin-
guagens. Alguém já disse que as
manifestações se revestem de
um caráter estético. Nada mais
certo. Mais do que isso, pode-

mos dizer que, além de uma in-
tervenção urbana de corte esté-
tico, existe dentro dos protes-
tos um componente de um no-
víssimo esporte radical, pró-
prio das grandes cidades. As-
sim como uns praticam skate e
outros andam de bicicleta em
cimadepenhascos,emvagases-
portivo-culturais que incluem
palavreadospróprios,quaseim-
penetráveis, indumentárias tí-
picas e gestuais identitários,
agora desponta esse esporte ra-
dical e teatral de jogar coquetel
molotov contra os escudos da
tropa fardada. Por quê? Em no-
me do quê? Ora, por favor, isso
é o de menos. Isso não vem ao
caso. Não importa. O ponto é
que essa radicalidade estética,
que foi abraçada como um rito
iniciático por juventudes diver-
sas, corre o mundo inteiro mais
ou menos como o rock’n roll
correu o mundo nos anos 1960.
Portanto, que há um definidor
estético nas manifestações.

Aquestão queagora nosintri-
ga é perceptível no plano da ex-
pressividade. A questão está
nas linguagens ou, mais exata-
mente, nas linguagens que ago-
ra estão em choque. O choque
das linguagens é mais visível no
choque de temporalidades: de
um lado, temos a temporalida-
de (e as linguagens) das redes
sociais, do fluxo das ideias na
velocidade da luz; de outro, a
temporalidade (e as conven-
ções,osprotocolos,osritospro-
cessuais) do Estado, da política
oficial. Um grupelho de estu-
dantes da Universidade de São
Paulo (USP) consegue convo-
car uma passeata gigante em
três dias, enquanto a Presidên-
cia da República e o Congresso
Nacional precisam de dois me-
ses para avisar que não vai dar
tempo de convocar aquele ple-
biscito que ninguém pediu e
quesó gerariaefeitos parao ano
que vem. Esse choque é – e será
– mortal. O tempo da política
oficialvemperdendoacompati-
bilidade com o tempo da vida
social – e os efeitos desse des-
compasso apenas começaram.

O relógio dos protestos não
se acerta com o relógio do po-
der. A gramática das ruas não
cabe nos dicionários dos palá-
cios. Sejam quais forem os con-
teúdos, vem desse desacerto o
grande estrondo.
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A rebelião das
temporalidades

Fórum dos Leitores

As palavras
e as coisas

TSE-SERASA
Cessão de cadastros

A presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) quer a sus-
pensão imediata do repasse de
dados de eleitores à Serasa. To-
talmente indignado, acho um ab-
surdo tal cessão, mais ainda ser
realizada sem a ministra Cár-
men Lúcia ter sido previamente
avisada. O TSE deveria estar
completamente comprometido
com os eleitores, mas o fato de
ter ocultado essa informação
comprova o contrário.
NINO SLOMP
nino.slomp@gmail.com
Curitiba

Aberração

Como cidadão brasileiro, fiquei
indignado com a manchete do
Estadão de ontem: TSE repassa
cadastro de milhões de eleitores à
Serasa. Como pode um tribunal
que se diz superior pensar em al-

go tão absurdo? Inconcebível, pa-
ra dizer o mínimo! Já não che-
gam os crimes cometidos todos
os dias pela internet e por telefo-
ne, como, por exemplo, os prati-
cados de dentro dos presídios,
quando uma voz diz que está em
poder de um parente de quem
está do outro lado da linha e exi-
ge dinheiro? Se eles fazem isso
blefando, imaginem o que farão
se tiverem acesso a dados sigilo-
sos, que logo poderão ser vendi-
dos nas Praças da Sé do Brasil
afora. Que as autoridades e ór-
gãos de defesa da cidadania abor-
tem essa aberração, que poderá
transformar o País num Estado
totalitário, pois autoritário já é!
JOSÉ MILTON GALINDO
galindo52@hotmail.com
Eldorado

Sigilo quebrado

Li, também indignado, que o
TSE repassa o cadastro dos elei-
tores a terceiros. A pergunta pa-
ra a qual exijo resposta é a se-

guinte: quem autorizou o TSE a
repassar os meus dados cadas-
trais? Não são confidenciais? Ou
isso depende das circunstân-
cias? No momento em que toda
a cúpula do governo brasileiro se
mostra indignada pela interfe-
rência do governo dos EUA nas
comunicações internas do nosso
país, quebrando o sigilo das con-
versas, temos de assistir à que-
bra do nosso sigilo pelas autori-
dades daqui? Aí, então, vale?
ADEMIR ALONSO RODRIGUES
rodriguesalonso@uol.com.br
Santos

JOAQUIM BARBOSA
Perseguição ao ministro

Que falta do que fazer dos advo-
gados paraenses que ingressa-
ram na Justiça Federal, em Be-
lém, com ação popular contra o
ministro Joaquim Barbosa, presi-
dente do Supremo Tribunal Fe-
deral. Nem merecem que o no-
me deles seja citado. Esses po-
bres rábulas devem estar caren-

tes de clientes. O ministro Barbo-
sa é pessoa correta, não deve aos
cofres públicos, comprou o imó-
vel com dinheiro limpo e vem
sendo perseguido porque teve a
coragem de enfrentar a quadri-
lha dos mensaleiros do PT. O ca-
ráter do ministro Barbosa o pro-
tege. S. Exa. é uma das pessoas
mais dignas deste país e poderia
até vir a ser presidente da Repú-
blica – mas sei quanto é difícil go-
vernar dentro de um covil.
IZABEL AVALLONE
izabelavallone@gmail.com
São Paulo

PETROBRÁS
Gostaria de entender

O ex-presidente da Petrobrás
Sérgio Gabrielli declarou no Se-
nado (e não ficou vermelho) que
pela compra da refinaria de Pasa-
dena, no Texas (EUA), pagou
dez vezes mais que seu valor de
marcado. Perguntar não ofende:
1) Gabrielli compraria um imó-
vel dez vezes mais caro que o va-

lor de mercado? 2) Essa diferen-
ça monstruosa foi para o bolso
de quem? Com a palavra o sr.
Sérgio, “cumpanhero” de Lula.
EDWARD BRUNIERI
atricia@epimaster.com.br
São Paulo

Nervos à flor da pele

Em entrevista à repórter Vera
Rosa, em Brasília (6/8, A12), o mi-
nistro da Justiça respondeu a
seis perguntas. Em três argumen-
tou com a expressão “estão com
os nervos à flor da pele”. Parece
fixação. Essa investigação sobre
fatos que teriam ocorrido até em
décadas passadas (cartel do Me-
trô-SP) mostra o rigor do minis-
tro. Seria de interesse nacional, e
de caráter republicano, que o mi-
nistro desse o mesmo grau de
importância ao episódio, mais re-
cente, da compra da refinaria de
Pasadena pela Petrobrás.
MARIO HELVIO MIOTTO
mhmiotto@ig.com.br
Piracicaba

Lembrete

É de lembrar ao ministro José
Eduardo Martins Cardozo que
quem deve estar com “os nervos
à flor da pele” é o governo Dilma
Rousseff, com queda vertiginosa
nos índices de aprovação.
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo

SAÚDE PÚBLICA
Se não tem tu...

... que venham os cubanos. Os
ministros Padilha e Mercadante
e a presidente Dilma deviam pa-
rar de “brincar de médico”, pois
o assunto está ficando cada vez
mais sério. O resultado da pri-
meira chamada do Mais Médi-
cos é preocupante. Metade dos
escolhidos formou-se entre 2011
e 2013, ou seja, é praticamente re-
cém-formada, provavelmente
sem residência ou treinamento
para urgência e emergência, e de-

●✽
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O tempo da política
oficial vem perdendo a
compatibilidade com
o tempo da vida social

Na política, inaceitável
é utilizar a palavra
como instrumento de
engodo e de trapaça
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




