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AArgentina vive
uma crise consi-
derável. E a situa-
ção tende a se
agravar. Trinta
anos depois do

fim do regime militar, cumpre
considerar que a democracia é,
sim, a condição necessária para
umpaíscivilizado,mas nãosufi-
ciente. Governos precisam sa-
ber por que ganham o mandato
dopovo. Nãohá riscodeo retro-
cesso institucional no país vol-
tar a vestir farda, e isso é bom. O
atrasohoje,infelizmente,sema-
nifesta de outro modo.

Há três décadas tomava pos-
se o presidente Raúl Alfonsín,
do Partido Radical, abrindo a
erada democracia, que há de ser
permanente. Os militares ha-
viam tomado o poder em 1966,
depondo, aliás, o radical Arturo
Illia. Foram malsucedidos e, em
1973,devolveramopoder a Juan
Domingo Perón, eleito pela es-
magadora maioria dos argenti-
nos. Mas Perón morreu um ano
depois e sua viúva, Isabelita,
que era vice-presidente, gover-
nou três anos mais, até ser de-
postapelocomandantedoExér-
cito, general Jorge Videla.

O caos do governo Isabelita
foi substituído por um regime
delinquente, que se estendeu
até 1983. Primeiro, a brutalida-
de da repressão praticada, que
transformou o governo numa
máquina de sequestros, tortura
e assassinatos, pela qual, diga-
se,osaltoschefesmilitarespaga-
rampreçoelevado,numproces-
so público iniciado por Alfon-
sín.Segundo,ainsanidadedapo-
lítica econômica do ministro de
EconomiaMartínezde Hoz, um
grande empresário que adorava
caçar em safáris na África. Sua
política, baseada numa espécie
deenfoquemonetáriodobalan-
ço de pagamentos, sofreu um
fracassowagneriano,poistermi-
nouprovocando quebra de ban-
cos, inadimplência externa e
umainflaçãoque,em1983,ultra-
passouos400%.Comoseenvol-
veutambémemaçõesderepres-
são, Martínez de Hoz acabou
seus dias em prisão domiciliar.

Videla foi deposto pelos pró-
prios militares e três ou quatro
generais lhe sucederam. O ter-
ceiro,Leopoldo Galtieri, tomou
uma decisão alucinada: invadir
as Ilhas Malvinas e impor a seu
paísahumilhaçãodiantedaarra-
sadora reação inglesa e o sacrifí-
cio estúpido de milhares de jo-
vens soldados argentinos.

Alfonsín encontrou a econo-
miaemdesordem,comsuperin-
flação, estrangulada pela dívida
externa futilmente acumulada
pela farra cambial de Martínez
de Hoz. Seu grande lance foi o
PlanoAustraldecombateàinfla-
ção,mediante congelamento de
preçosetablitas.Masoplanofra-
cassou,fulminadopela escassez
dedivisas.AderrotadoAustrale
a inflação anual de 3.000% leva-
ram à vitória de Carlos Menem,
peronista, na eleição de 1989. O
quadro era tão desesperador
que Alfonsín renunciou a fim de
antecipar a posse do sucessor.

Bastou um ano de desnortea-
mento e impopularidade para
que Menem embarcasse num
dosmaisousadosplanosdeesta-
bilização já feitos: a fixação em
lei do valor do dólar, estabele-

cendo-seaplenaconversibilida-
dedamoedaargentina:umpeso
paraumdólar.Naprática,adola-
rizaçãodaeconomia.Comoata-
xa de conversão foi inicialmen-
te favorável, a credibilidade ini-
cial do plano junto à comunida-
de financeira internacional, alta
e as receitas fiscais reais cresce-
ram diante da estabilidade de
preços,odesempenhodaecono-
miafoibom nos primeiros anos,
permitindo a Menem introdu-
zir a reeleição na Constituição.
Ganhou um segundo mandato.
Mas a hora da agonia da conver-
sibilidade chegou em razão dos
elevados déficits em conta cor-
rente, do endividamento exter-
no,do aumento do risco país, do
déficit fiscal crescente (graças
aos juros da dívida pública), do
elevadíssimo desemprego e do
lento crescimento do PIB.

Isso tudo, mais o estilo de go-
verno pouco decoroso do presi-
dente,levouàvitóriadeFernan-
dode la Rúa, que nãoconseguiu,
porém, desvencilhar-se de to-
das as armadilhas da economia
dolarizada, mergulhada em te-
nebrosa crise financeira, acom-
panhada por desabastecimento
erevoltaspopulares.Tevedere-
nunciar ao fim de dois anos.

O Congresso elegeu então o
peronistaEduardoDuhaldepre-
sidente para o mandato-tam-
pãodemenosde umano e meio.
Comonovoministro daEcono-
mia, Roberto Lavagna, a transi-

ção para a economia não dolari-
zada,não obstanteainstabilida-
de,os custoseodesgastedamo-
ratória externa, foi feita com su-
cesso. Taxa de câmbio competi-
tiva,preçosdascommoditiesar-
gentinasemalta,déficitfiscalre-
duzido: eis a herança recebida
pelo novo presidente eleito,
também peronista, Néstor
Kirchner,que manteveLavagna
nos primeiros anos de mandato
e faturou um elevado cresci-
mento do PIB e do emprego até
o fim do seu mandato, em 2007.

Essefoi,porém,oanodogran-
deerro.Ainflaçãovinhaganhan-
do ritmo ao longo do mandato,
mas Néstor, em vez de dar co-
berturaaumplanodeestabiliza-
ção pertinente, via política fis-
cal, monetária e de rendimen-
tos, demitiu Lavagna e acabou
recorrendo a um instrumento
pernicioso: tabelou o índice ofi-
cial de correção de preços em
10%, enquanto a inflação real fi-
cavaemtornode25%.Suasuces-
sora e mulher, Cristina, mante-
ve o critério ao longo dos anos.

O câmbio entrou em ciclo de
valorização, os custos em dóla-
res da produção argentina subi-
ram, as receitas dos impostos
das exportações caíram, os títu-
los públicos passaram a sofrer
rejeição e os investimentos ex-
ternos refluíram. Mais ainda, o
governo insistiu no controle de
alguns preços públicos, como
energiaelétricaetransportes.O
governo, evidentemente, que
gasta 5% do PIB argentino com
subsídios a esse dois setores, fi-
nanciando-se cada vez mais no
Banco Central. Pior, no começo
de 2010, sem saber bem o que
fazer com a inflação, o Ministé-
rio de Economia estabeleceu a
taxa de câmbio como âncora –
do dólar oficial, evidentemente.
De lá para cá a moeda subiu uns
12%; os salários, 64%; e a infla-
ção, 56%! O dólar paralelo está
70% acima do oficial.

Sem democracia, a Argentina
jásabe, nãohásalvação.Mas não
há governante que consiga sal-
var o povo das piores agruras
quando, em nome do curto pra-
zo, foge da racionalidade. Ven-
der-seaopróximoresultadoelei-
toral e nãofazer oque tem deser
feito pode ou não ser eficaz nas
urnas, mas transforma, sempre,
ofuturoemvítimadeumpresen-
te de irresponsabilidade.
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“O espetáculo é o capital
em tal grau de acumulação
que se torna imagem”
Guy Debord

Domingo de ma-
nhã. Na Margi-
naldoTietêotá-
xi avança rumo
ao aeroporto de
Cumbica. O

trânsito flui bem, como gostam
de dizer os repórteres de rádio.
O motorista (do táxi, bem en-
tendido) não encontra dificul-
dades. Nos dias inúteis os auto-
móveis andam mais soltos. Li-
berada pela inexistência de en-
garrafamentos, a mente se
aquieta e se ocupa de assuntos
amenos:o cachorro da infância,
a filha que mora em Berlim, os
vinhos Tanat, o filho de riso tão
bonito, o laço do sapato que se
desfez e assim ficará, desfeito,
até o aeroporto.

Então, o celular toca. Um sus-
to. A essa hora? É Adauto No-
vaes,chamandodo RiodeJanei-
ro. Está bravo. “Amigo, você viu
o desrespeito que foi aquele mi-
nuto de silêncio da Fifa para ho-
menagear o Mandela? Não du-
rounem 15segundos! Quevexa-
me, amigo! Essa gente não su-
porta o silêncio. Por que eles
não suportam o silêncio? É pre-
ciso explicar isso.”

Adauto Novaes é filósofo por
natureza, por formação e pelo
apego que tem ao silêncio (em-
bora,nessedomingoinútil, esti-
vesse atipicamente falante).
Adautosabemuito.Àsvezes,po-
rém, por distração ou otimis-
mo, parece não saber que nem
todos os brasileiros gostam de
futebol, de estádios e de sor-
teios.Écomoseeleseesqueces-
se de que alguns brasileiros, a
despeito da nacionalidade que
os define, prefeririam fugir do
Brasil durante a Copa. Um exí-
lio, pelo amor de Deus.

Em junho do ano que vem o
Brasil inteiro vai virar um está-
dio continental, uma barulheira
doida. Socorro! Adauto está fu-
rioso com os cartolas da Fifa –
ele e a torcida brasileira. Que-
rem uma Copa decente, digna,
que respeite Nelson Mandela,
que tenha a compostura de fa-
zer valer um minuto de silêncio
honesto. Alguns poucos, po-
rém, a exemplo deste lacônico
passageiro de táxi, não querem
Copanenhuma.Queremdistân-
cia das arquibancadas. Prefe-
rem o silêncio ao grito de gol.

Coisa mais deprimente um gri-
to de gol. Para essa minoria in-
compreendida, o minuto de si-
lêncio da Fifa não deveria durar
60 segundos, mas dois anos in-
teiros (a Copa do ano que vem
aí incluída). Tudo, tudo em si-
lêncio.Tudocalmo.TodaaMar-
ginal vazia, o pensamento leve
e, de resto, só esse movimento
de partir, sem aflição, sem dor,
sem gritaria.

Não obstante, a pergunta de
Adauto Novaes é muito boa.
Porque essagente daFifanãose
concilia com o silêncio? Por
que,paraeles,aausênciadepala-
vras parece ser um veneno mor-
tal? Por que, na alegria artificial
da televisão, não cabem o reco-
lhimento, a pausa, oescuro? Por
que a ausência de alarido des-
constrói a lógica da TV?

Uns poderiam responder
com a velha máxima: tempo é
dinheiro. Seria um bom palpite,
embora insuficiente (e já vere-
mospor quê). De fato, na televi-
são e na Copa, tempo é dinhei-
ro.Cada minutovale uma fortu-
na. É o preço do olhar mundial
que está em jogo. Quanto custa
um minuto das atenções de to-
das as torcidas do planeta? Cus-
ta um bocado, o suficiente para
que os cartolas não queiram
desperdiçá-lo com um sujeito
morto. Sim, tempo é dinheiro.
O seu tempo também, estima-
do leitor. Portanto, vamos logo
com isso.

Dizer que tempo é dinheiro
não basta. Há algo mais, aqui, e
esse algo mais é uma potência
matemática: a imagem. Sem
imagem – isto é, sem pirotec-
nias, sem coreografias mirabo-
lantes, sem moças bonitas, sem
fanfarronices presidenciais,
sem efeitos especiais – o capital
contemporâneo se encolheria
até quase desaparecer. É assim
que a equação E=ki (inventada
por este articulista a partir de
uma ou outra ideia de Guy De-
bord) nos ajuda a entender me-
lhor a ojerizada indústria do en-
tretenimento – da qual fazparte
o futebol – ao silêncio.

Adestradas pelo espetáculo,
as multidões aprenderam a re-
pelir o silêncio, pois funcionam
como coadjuvantes solícitas e
saltitantesdaindústriadoentre-

tenimento. As torcidas dentro
dos estádios são o equivalente
universal daquelas a quem Sil-
vio Santos chamava de “colegas
de trabalho” nos seus progra-
mas de auditório. Como as “co-
legas de trabalho” do animador,
as torcidas deveriam ganhar um
sanduíche de mortadela da Fifa
no intervalo das partidas.

Uma torcida emudecida e
imóvel acabaria com a graça de
um jogo de futebol. Torcedores
briguentos estragam a festa, é
verdade. Mas torcedores imó-
veis e calados produziriam da-
nos maiores.

Sendo uma empresa (priva-
da)queremuneraos seus inves-
tidores a partir da extração de
olhar, a Fifa gera valor na medi-
da em que consiga capturar
olhos acesos. Ora, o silêncio
não gera olhos acesos. Ao con-
trário, convida as pálpebras a
baixarem. Envolvida pela cal-
maria, a consciência tende a or-
denar que os olhos se fechem, o
que significa baixar as cortinas
do olhar. Faz cessar momenta-
neamente o espetáculo. Nesse
instante – perigosíssimo – a
imagem artificial sai de cena e
dá lugar ao fluxo do pensamen-
to – ou à mera meditação. As
engrenagensdaindústria doen-
tretenimento engasgam, redu-
zem a marcha. Um risco dana-
do. Se os atores do espetáculo
se permitem ficar assim em si-
lêncio por 60 longuíssimos se-
gundos, o público pode sentir
um impulso de fechar os olhos
– e público de olhos fechados é
menos cativo do que público
aprisionado pelo olhar.

Eis por que o burocrata da
Fifaencurtou ominutodesilên-
cio. A exemplo dos donos das
fábricas no início da Revolução
Industrial, ele roubou no tem-
po. Os capitalistas de antiga-
mente faziam isso para aumen-
tar a jornada de trabalho. A Fifa
faz isso para aumentar a jorna-
da do olhar. O que dá no mes-
mo: assistir a um jogo da Copa
é trabalhar para a Fifa. E, no api-
to final, a torcida ainda agrade-
ce, olhos esbugalhados, cheios
de cerveja. Urros no ar. Fogue-
tório.Passeatas a favor. Bandei-
ras nacionais. Cruzes.

Adauto despede-se. O táxi
acelera. Sinais do aeroporto
surgem no horizonte. É uma
esperança.
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E=ki (ou o minuto
de 12 segundos)

Fórum dos Leitores

É preciso mais
do que democracia

GESTÃO HADDAD
IPTU inconstitucional

Não podia dar outra: o Tribunal
de Justiça de São Paulo decidiu,
por maioria de votos, conceder li-
minar pedida pela Fiesp e pelo
PSDB contra o aumento abusivo
do IPTU de 2014, considerado in-
constitucional. Melhor que isso,
só dois disso! Esperamos um mí-
nimo de bom senso do prefeito
pela malddad que pretendeu co-
meter. O aumento de até 35% fe-
re o princípio da capacidade de
contribuição. O reajuste só pode-
rá ser feito com base na inflação,
estimada em 5,7% para 2013 pelo
IPCA. Por enquanto, o aumento
do IPTU está suspenso.
LUIZ DIAS
lfd.silva@2me.com.br
São Paulo

Impostos e rombo

Agora dá para entender por que
a cidade de São Paulo tem os im-

postos mais altos do País: é para
compensar o rombo nas contas
municipais causado pelos esque-
mas criminosos de sonegação de
ISS e IPTU. Enquanto a exten-
são e a magnitude dos golpes
não forem apuradas, o prefeito
não tem moral para pretender
novos sacrifícios do contribuin-
te paulistano, salvo a correção
dos tributos pela inflação oficial.
MARCOS ABRÃO
m.abrao@terra.com.br
São Paulo

O novo na política

Diante da corrupção que corre
solta em todos os níveis da admi-
nistração pública, a ação sanea-
dora do prefeito Fernando Had-
dad é um alento no cenário polí-
tico nacional. Como ministro da
Educação administrou por sete
anos e meio um orçamento que
é o dobro do da cidade de São
Paulo, de forma ilibada e eficien-
te. Criou o ProUni, que possibili-
tou o ingresso de 1,5 milhão de

estudantes carentes no ensino
superior. Como prefeito e sem
aparelhamento, montou um se-
cretariado eminentemente técni-
co. Criou a Controladoria-Geral
do Município, que desbaratou a
quadrilha do ISS, cujo prejuízo
de R$ 500 milhões é a ponta de
um iceberg, pois outros desvios
bilionários certamente serão des-
cobertos. A novidade é que o pre-
feito promoverá em curto prazo
o ressarcimento do prejuízo pela
cobrança às construtoras envol-
vidas, acrescido de multa e ju-
ros. Outras ações legais caberão
ao Ministério Público e à Receita
Federal. Até Lula e Dilma, por
causa do apoio do PSD ao gover-
no federal, solicitaram modera-
ção ao prefeito, que, mostrando
independência, respondeu forta-
lecendo a Controladoria. Por
motivos difusos, incluindo inte-
resses escusos, pessoas tentam
desqualificar a ação saneadora
do prefeito chamando-o de pos-
te, ignorantes de sua condição
de bacharel em Direito, mestre
em Economia e doutor em Filo-

sofia, com notável reconheci-
mento acadêmico. O prefeito te-
ve a “maldade” de desbaratar
quadrilhas formadas na gestão
Serra/Kassab, constituindo uma
exceção no desolador e corrupto
cenário da política nacional.
PAULO SERGIO FIDELIS GOMES
psf.gomes@ig.com.br
São Paulo

Outra cracolândia

Recentemente foi divulgada pes-
quisa que apontou alto índice de
reprovação da gestão Haddad. Is-
so reflete a sensação do paulista-
no de que a cidade está largada,
abandonada, sem rumo. E o pre-
feito, aturdido, perdido, sem sa-
ber o que fazer. No complexo viá-
rio que interliga a Avenida Paulis-
ta, a Rua da Consolação e as Ave-
nidas Angélica, Dr. Arnaldo e Re-
bouças há um conglomerado de
moradores de rua que cresce dia
a dia e já progride para uma nova
cracolândia. Quem trabalha ou
mora na região presencia todos

os dias a intensa movimentação
no local. E as autoridades res-
ponsáveis por zelar pelo espaço
público nada fazem até que este-
ja totalmente degradado.
MÁRIO LUIZ LÚCIO
mllucio@yahoo.com.br
São Paulo

Moradores de rua

É de estarrecer a “inocência”
dos secretários municipais de Se-
gurança Urbana e Assistência So-
cial. Ao ler a entrevista de ambos
no Estado de domingo, fiquei as-
sustado, pois eles parecem acre-
ditar em Papai Noel. Esse é um
problema que requer atitudes
mais drásticas, e não fantasiosas
e pouco eficientes. Se querem so-
lução, busquem o ex-prefeito de
Nova York e ex-promotor públi-
co Rudolph Giuliani, ele tem a re-
ceita. Basta ter coragem e não
dar ouvidos aos sonhadores.
JOSÉ ROBERTO MARFORIO
bobmarforio@gmail.com
São Paulo

CET

Sugiro que se mude o nome da
CET para Companhia de Entra-
ve ao Trânsito. Sim, porque
quem só sabe diminuir a veloci-
dade nas ruas e avenidas sob o
pretexto de reduzir os acidentes,
não verificando os que aconte-
cem, na maioria, no início da ma-
drugada, e com motos e cami-
nhões, e não é feito nenhum tra-
balho em cima desse dado;
quem distribui indiscriminada-
mente faixas exclusivas para ôni-
bus, não se importando se o lo-
cal tem apenas duas faixas de ro-
lamento e não está nem aí se cau-
sa enorme prejuízo ao comércio
local; quem elege como vilão do
trânsito o automóvel particular
sem se importar com as condi-
ções do transporte coletivo, ex-
tremamente precário; quem de-
fende o transporte coletivo, mas
discrimina ônibus fretados, em-
purrando-os para locais e horá-
rios incompatíveis com sua fun-
ção; quem só sabe arrecadar
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Não há governante que
consiga salvar o povo das
piores agruras quando
foge da racionalidade

O silêncio faz cessar o
espetáculo. Eis por
que o burocrata da Fifa
roubou no tempo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




