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Outro dia, numa
palestraparajo-
vens, surpreen-
di-me com os
números do
banco de dados

que mantenho no computador.
O produto interno bruto (PIB)
per capita do Brasil é o 81.º do
mundo. O nosso Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH)
éo83.º.Maisdesconfortávelain-
da: nosso PIB per capita cresceu
apenas1% ao ano nosúltimos 32
anos;odaChina,6,9%;odoChi-
le, 3%; o dos EUA, 1,5%; o da Ín-
dia,4,3%.Éinútilaquelaconver-
sa de que o PIB não é tudo, a
qualidade de vida é que impor-
ta. Pode não ser tudo, mas é a
base principal do bem-estar, o
que se constata pela proporcio-
nalidadeexistentemundoafora
entre PIB per capita e IDH.

De 1870 a 1980 a economia
brasileirafoiaquemaisseexpan-
diu no mundo, particularmente
entre1930e1980.OPIBper capi-
ta expandiu-se ao ritmo de 3%
a 4% ao ano. Se quisermos recu-
perar algo do tempo perdido e
atingirem15anosumarendaper
capita equivalente à metade da
que hoje têm os países mais de-
senvolvidos, o PIB brasileiro te-
riade crescera 5,3%aoano! Uto-
pia? Como mobilizar forças e in-
teligência da sociedade para a
gente mudar de patamar?

Háumaespéciedeteorianeo-
malthusiana por aí a sustentar a
impossibilidade de taxas eleva-
das de crescimento no Brasil e
nomundoemrazãodebarreiras
ambientaisedaanarquianospa-
drões de desenvolvimento em
escala internacional. Thomas
Malthus foi um grande econo-
mista inglês da virada do século
18 para o 19. Simplificando, ele
constatava que a Inglaterra e o
mundoestavamdestinadosàes-
tagnação,pois a populaçãocres-
cia em progressão geométrica,
enquanto a oferta de alimentos
se expandia em progressão arit-
mética. Confundia eventuais ci-
clos de escassez de oferta com
uma tendência de longo prazo.
É óbvio que a teoria não se con-
firmou, mas ao longo dos últi-
mos dois séculos renasceu com
variantes,chegando até o Banco
Mundial, na época de Robert
McNamara, e o Clube de Roma,
aindanosanos1970.Enfatizava-
se o esgotamento dos recursos
naturais necessários ao cresci-
mentoeconômico.Foiressusci-
tada recentemente pelos que

apontam os efeitos da acumula-
ção de danos ao meio ambiente
causados pelo desenvolvimen-
to da economia mundial.

Trata-se de uma teoria pessi-
mista,quesubestimaaspossibi-
lidadestecnológicasque permi-
temcombinarcrescimentoede-
fesa ambiental. É também uma
teoria cruel para as camadas da
população que ainda aguardam
melhores empregos, mais con-
sumo e mais e melhores servi-
ços públicos, os quais, como se
sabe,exigemnãosómelhorutili-
zação dos recursos fiscais exis-
tentes, mas também mais ativi-
dade econômica que gere novas
receitas tributárias.

A lentidão brasileira das últi-
masdécadastevesucessivospa-
nos de fundo. Nos anos 1980 foi
o da insolvência externa e da su-

perinflação – nuvem de poeira
quente que sufocou o cresci-
mento e derrubou tanto a au-
toestima nacional como as ex-
pectativas a que nos tínhamos
acostumadoquantoàspossibili-
dades da nossa economia.

Nosanos1990pagamosopre-
ço da derrubada do galope infla-
cionário – em duração, era a
maior superinflação do mundo
–,semqueocenárioexternofos-
se tão favorável: nossos índices
de relações de troca com o exte-
rior se deterioraram. Além dis-
so, sofremos os efeitos de várias
crises financeiras em países
emergentes – México, Rússia,
Sudeste Asiático, Argentina –,
que deram lugar a recorrentes
ataquesaoreal.Adicionalmente
houve em 2002 o “risco Lula”,
candidatopresidencialfavorito,
cujopartidopropunhaamorató-
ria da dívida com o exterior.

Na década seguinte sobre-
veioamaisespetacularbonança
externaquejácercou nossaeco-
nomia: forte ascensão dos pre-
ços de nossos produtos agromi-
nerais,muitíssimoacimadamé-
dia histórica, além da baixa taxa
de juros internacional. Tivemos
algum crescimento no período,
revertido, porém, em razão dos
desequilíbriosqueseforamacu-
mulando. De fato, os benefícios
dabonançaexternaforamtorra-
dos em importações de bens de
consumo, em grande medida

substitutos da produção indus-
trialdoméstica,quecresceume-
nos ou sofreu verdadeiro colap-
so, com a intensificação da farra
cambial de 2008-2011. Um ciclo
expansivo baseado no consu-
mo, com investimentos baixos,
destruiçãodecapacidadeprodu-
tiva e aumento do custo Brasil –
nessecaso,emrazãodacargatri-
butária elevada e das deficiên-
ciasdeinfraestrutura.Nãopode-
ria ir longe. E não foi.

A bonança externa passou,
embora sem virar tempestade.
Seu lugar no cenário foi ocupa-
do pelo déficit em conta corren-
tedobalançodepagamentos,ru-
mando neste ano para cerca de
US$ 80 bilhões, perto de 4% do
PIB. Só para conter a desvalori-
zação rápida da taxa de câmbio
o governo já ceifou, desde maio,
por intermédio de swaps, mais
de 20% das reservas. O elevado
custo Brasil, que subtrai uns
25% (noves fora a taxa de câm-
bio) da nossa competitividade,
enfraqueceasexportaçõesbrasi-
leirasdemanufaturadosegaran-
tecrescentefatiadomercadoin-
terno aos importados.

Como já escrevi nesta página,
essasdificuldades,aliadasàsde-
mandas nas áreas de educação,
saúde e segurança, cairão no co-
lo do próximo presidente, seja
ele quem for. Não acredito na
possibilidade de enfrentar to-
dos os problemas de uma só vez
nem naquele famoso expedien-
te de resolver tudo com uma ba-
la na testa do tigre. Mas não
creioquenavidaeconômico-so-
cial haja situação sem saída. As
deficiências da infraestrutura
de transportes e energia, por
exemplo,acenamcomumvetor
de dinamização da economia de
dois modos: de um lado, cria de-
manda e emprego; do outro, au-
mentaa produtividadedosfato-
res. Tais investimentos, hoje, ao
contrário do que se pensa, não
estão limitados pela escassez da
poupança governamental – de
resto, é possível atrair recursos
privados–,maspelaincapacida-
de de se definirem as priorida-
des e se executarem os projetos.

A competência humana con-
sistejustamenteemnãonosdei-
xarmos tragar por fatores que
nãosãodanossaescolha.Acom-
petência, caros leitores, pode,
sim, fazer a diferença.
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JOSÉ
SERRA

D izem que a foto-
grafia abre ca-
naisparaa emo-
ção na página
de um jornal, e
isso é bom. En-

quantoasletrasdoalfabeto,per-
filadas como soldadinhos de
chumbo, compõem colunas vi-
sualmente monótonas, as ima-
gens reacendem a sensação de
contato direto com o mundo
real. As palavras enfileiradas
procuramordenarocaosdarea-
lidade, encadeando nexos lógi-
cosentreeventosaparentemen-
te soltos no espaço. As figuras
operam em outro plano: elas
anestesiamalógicaformale,em
lugar da racionalidade, apelam
para a sensibilidade do leitor.

Naprimeirapáginadeumdiá-
rio, a manchete, os títulos e os
subtítulos conferem certa hie-
rarquia a fenômenos dispersos.
As palavras tecem sentidos co-
muns entre acontecimentos
desconectados uns dos outros.
Adiagramaçãodasnotíciasmos-
tra que este fato, que mereceu
mais espaço, é mais urgente do
que o outro; dizem que aquele
deslize daquele político não po-
deserignorado;avisamquealgo
de grave se anuncia no horizon-
te (pode ser a chuva prevista pa-
ra o fim de semana, podem ser
as consequências sombrias da
renúncia do secretário atingido
por denúncias de corrupção).

Na mesma primeira página, a
fotocumpreumafunçãobemdi-
ferente. Ela escancara a cena,
que fala por si (ninguém precisa
saber leruma únicapalavra para
sentir nos olhos o que a imagem
expõe). A foto impõe uma pau-
sa, um breve instante de aten-
ção, um momento que pode ser
de incredulidade, de simples
contemplação, de nojo, ódio,
piedade, desejo ou de desprezo.
Onde a palavra privilegia o cál-
culo a imagem desata o senti-
mento e dessa polarizaçãoo jor-
nalismo – não só no papel, mas
em toda parte, principalmente
na televisão e na internet – ex-
trai o seu melhor sabor.

É por aí também que ele mer-
gulha nasua esquizofrenia. Sim,
o pêndulo entre imagem e pala-
vra tende para o bem, mas, ao
mesmo tempo, abre contradi-
çõesque,paraboapartedospro-
fissionais da imprensa, são sim-
plesmente insolúveis. Um elo-
quente exemplo dessa esquizo-
frenia nós tivemos agora, de
poucos meses para cá. De um la-

do, todos os editoriais de todos
os veículos de comunicação do
País registraram críticas mais
ou menos agudas à agressivida-
de violenta dos black blocs. Na
outra ponta, as fotografias e as
imagens de TV endeusavam a
persona do black bloc, com
suas máscaras de lã, suas boti-
nas de pedra e suas garrafas fla-
mejantes. Graças ao tratamen-
to fotográfico que recebeu, essa
persona foi investida de uma au-
ra artificial de romantismo in-
cendiário, de paixão, de cora-
gem adolescente. Enquanto as
palavras tentavam ser severas
comostais“vândalos”(entreas-
pas,poisapolíciatambémenve-
redou pelo vandalismo e, ape-
sar disso, nunca mereceu esse
adjetivo das coberturas domi-
nantes), as fotografias produ-
ziam deles uma iconografia he-
roica e fetichista.

Que ninguém se surpreenda
se algum costureiro lançar uma
nova grife, “Vandaluz”, ou se
nos shows de rock da próxima
temporada o guitarrista que-
brar seu instrumento contra
uma vidraça artificial em cima
do palco, imitando uma agência
bancária. O papa é pop e o black
bloc é chique.

No seu automatismo de não
perder um lance dos confron-
tos, os veículos informativos fa-
bricaram a mística desse novo
ícone de valentia juvenil, que

faz lembrar a Jovem Guarda
(“eu sou rebelde porque o mun-
do quisassim, porquenunca me
trataramcomamor”,etc).Éevi-
dente que a imprensa tem o de-
ver de registrar o confronto,
mas será que ela tem também o
dever de endeusar os protago-
nistas dos quebra-quebras para
dar mais tempero aos desajus-
tes do cotidiano?

As cenas que os editorialistas
mais recriminam são justamen-
te aquelas que os editores de fo-
tografia mais adoram. Com isso
se vai instalando dentro das re-
dações a mesma clivagem que
sempre caracterizou o compor-
tamento dos telespectadores.
Do alto de seu moralismo decla-
rado, os telespectadores vitupe-
ram contra as programações
mais apelativas. Depois, no es-

conderijo de seu quarto, entre
quatro paredes, entregam-se à
contemplação das baixarias que
dizem repelir. Os programas
que mais provocam protestos
são normalmente os que mais
atraem audiência. Não se trata
de hipocrisia: a massa de teles-
pectadoreséesquizofrênica,co-
mo sempre se soube. O dado in-
trigante é que as redações tam-
bém estejam ficando assim.

Na virada do século 19 para o
século 20, a visibilidade tornou-
se o critério definitivo da exis-
tência.Sóoquevisível,histerica-
mente visível, parece existir de
verdade. Tanto as massas como
as pessoas, tanto as multidões
como cada um dos indivíduos,
dãoavidaemtrocadeumminu-
to de visibilidade. Isso é literal.
Meninos que fuzilam seus cole-
gas de escola e depois disparam
um tiro na própria cabeça dese-
jam apenas que os meios de co-
municação digam o nome de-
les, mostrem a foto deles. O cri-
me de sangue, desde que bárba-
ro, horripilantemente bárbaro,
éumatalhomórbidoparaacele-
bridade. Quem garante é a im-
prensa.Pelosmesmosmecanis-
mos, a melhor forma de sair por
aí fazendo pose de bonitão (ou
bonitona) para a galera é se fan-
tasiar de black bloc e ir “causar”
na passeata. Ser black bloc,
além de chique, é sexy.

Que alguém apareça vestido
de Batman na manifestação de
rua não surpreende: a mística
do black bloc é herdeira de Du-
rangoKid,HomemAranha,Zor-
ro e outros heróis dos quadri-
nhos.Deacordocomarepresen-
tação que os meios de comuni-
cação fizeram dela, a mística do
black bloc é uma categoria não
dojornalismo,masdoentreteni-
mento. É mesmo possível que,
ao atirar uma pedra contra o es-
cudo da Tropa de Choque, o ga-
roto, com overdose de adrenali-
na, tenhade simesmoa imagem
de um, digamos, Batman de es-
querda. Pode soar patético, mas
o imaginário fabricado pela co-
bertura fotográfica dos protes-
tosqueeclodiramemjunhopas-
sa por aí.

Nas ruas e nas redações, a
emoção (das imagens) e a razão
(da palavra) olham uma para a
face da outra e não se reconhe-
cem mais.
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JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

Publicado desde 1875
Américo de Campos (1875-1884)
Francisco Rangel Pestana (1875-1890)

Julio Mesquita (1885-1927)
Julio de Mesquita Filho (1915-1969)
Francisco Mesquita (1915-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1947-1988)
Julio de Mesquita Neto (1948-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1947-1997)
Ruy Mesquita (1947-2013)

Se a palavra condena,
a imagem consagra

Fórum dos Leitores

A competência faz,
sim, a diferença

FIM DA INVASÃO DA USP
De rebeldes a bandidos

Lastimável o rumo adotado pelo
movimento estudantil brasilei-
ro. No passado esses jovens luta-
vam de cara limpa contra a tira-
nia brutal opressora e o regime
militar. Hoje os herdeiros do mo-
vimento envergonham os que ar-
riscaram a vida pela liberdade.
“Estudantes” (se for levantado o
histórico escolar veremos que,
na verdade, não são) escondem o
rosto e, mascarados e anônimos,
combatem não uma tirania, mas
a própria democracia. Sem cau-
sa, depredaram a Reitoria da
USP, com pichações, danos e até
furto de equipamentos. Não po-
demos nem mesmo utilizar o ró-
tulo de rebeldes sem causa. Des-
graçadamente, o melhor concei-
to seria bandidos sem-vergonha.
JOÃO MARCOS FERNANDES, ex-
aluno da USP e ex-cara-pintada que
lutou pelo impeachment de Collor
jmf.dentista@bol.com.br
Jandira

Arruaceiro e baderneiro

Pergunta-se: o baderneiro e ar-
ruaceiro que grafou o nome
“USP” na parede da Reitoria de
tão importante instituição de en-
sino superior do País, como apa-
rece na foto da primeira página
do Estadão de ontem, trocando
a letra S pela suástica de Hitler
merece continuar estudando de
graça, por conta da aplicação
dos tributos dos paulistas nessa
universidade?
RUY DE JESUS MARÇAL CARNEIRO
ruycar88@uol.com.br
Londrina (PR)

Lição de civilidade

Se dependesse de mim, e de mi-
lhões de contribuintes, os invaso-
res que estudam de graça, à cus-
ta dos pagadores de impostos, se-
riam expulsos, embora com a
possibilidade de readmissão des-
de que pagassem os cursos, a um
preço bem alto, para aprende-

rem o que é civilidade.
MARIO A. DENTE
dente28@gmail.com
São Paulo

Vândalos

A depredação na Reitoria é um
retrato fiel do Brasil de hoje: um
país que perdeu o seu rumo. Em
nome de uma pseudodemocra-
cia, vândalos passam por cima
das instituições, das normas, do
bom senso. A meu ver, depredar
patrimônio público é crime gra-
víssimo, pois prejudica toda
uma comunidade, e mereceria
pena bem alta. Mas, infelizmen-
te, no Brasil reina a impunidade.
Que esse triste episódio sirva de
lição para que o Judiciário, quan-
do acionado, não permita tais in-
vasões e, ainda, não rejeite de-
núncias de crimes dessa nature-
za, como já ocorreu. Não é essa a
democracia que queremos.
DALILA DE M. CARDOSO VIEIRA
dalilamelloc@hotmail.com
Alfenas (MG)

Ressarcimento

A presidente Dilma Rousseff con-
siderou um “absurdo” a decisão
do Tribunal de Contas da União
de parar obras com irregularida-
des de todos os tipos, questio-
nando: “Quem vai ressarcir a
União?”. Em nome da saída pací-
fica dos “alunos”, a Justiça per-
mitiu o vandalismo na Reitoria
da USP durante 42 dias. Quem
vai ressarcir a universidade e o
Estado de São Paulo?
OMAR EL SEOUD
elseoud@usp.br
São Paulo

Culpados ocultos

O resultado da invasão da Reito-
ria da USP é visível nas fotos pu-
blicadas no Estadão. Os respon-
sáveis têm de ser julgados por
seus crimes, condenados a repa-
rar os danos e expulsos da uni-
versidade, se forem alunos. Mas
essa invasão tem culpados ocul-

tos. Salvo o desembargador Xa-
vier Aquino, que determinou a
reintegração de posse imediata-
mente, outros juízes que passa-
ram pela ação movida pela USP
se recusaram a exercer a presta-
ção jurisdicional que a universi-
dade merecia, omitindo-se de
maneira clara (e isso pode ser li-
do em suas decisões). Isso aju-
dou a levar ao dano feito na Rei-
toria. A USP provavelmente já
tem de quem cobrar o prejuízo
(o Estado de São Paulo), eis que
houve grave omissão de seus
agentes (magistrados). Esses juí-
zes deveriam ser investigados pe-
la Corregedoria do TJSP e pelo
Conselho Nacional de Justiça, a
fim de se apurar essa grave falha
na prestação de serviço público.
LUIZ AUGUSTO MODOLO DE PAULA
luaump@yahoo.com.br
São Paulo

Descalabro

A destruição da Reitoria da USP,
mostrada na foto da primeira pá-

gina do Estadão, define a atual
situação lamentável deste país
dos absurdos, cotidianamente
exposta por nossos periódicos e
magistralmente sintetizada pelo
ex-prefeito Gilberto Taxab e pe-
lo atual, Fernando Malddad, ao
se acusarem mutuamente: desca-
labro! Neste caso emblemático,
que remonta aos meus tempos
de docente e diretor de Faculda-
de de Medicina, o motivo é a rei-
vindicação da eleição de dirigen-
tes de instituições universitárias
pelos alunos. Um absurdo tão
gritante que poderia ser compa-
rado à gestão de um lar com a
participação decisória dos filhos
menores de idade. Claro está
que só chegamos a este ponto
por causa da tibieza das autorida-
des, incluindo a dos juízes que
convalidaram a invasão, os quais
deveriam ser corresponsabiliza-
dos pelos danos morais, mate-
riais e educacionais dessa ação
depredatória.
ANTONIO C. GOMES DA SILVA
acarlosgs@uol.com.br
São Paulo

●✽
EUGÊNIO
BUCCI

Um ciclo expansivo com
base no consumo e com
baixo investimento não
podia ir longe. E não foi

Dentro das redações se
vai instalando a mesma
clivagem característica
dos telespectadores
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




