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Que imagem me-
lhor caracteriza
o Brasil em
2011: o voo da
galinha, a corri-
da da lebre ou o
andar da tarta-

ruga? Ante as evidências de que
o Paísnão arremeteu de repente
para despencar em seguida nem
apressou o passo na estrada do
crescimento, resta a certeza de
queoretratodoquelônioéome-
lhor para significar o percurso
do País no ano que finda.

Há, porém, quem não concor-
de com essa visão por achar que
a tartaruga, mesmo arrastando
vagarosamente os pés, conse-
gue chegar ao destino e ganhar a
disputa com a lebre, conforme
se aprende na fábula de Esopo.
Os usuários de lentes da econo-
mia argumentam que o Brasil
derrapou na pista, consideran-
do muito baixas as taxas de cres-
cimento de 1,8% para o PIB in-
dustrial e de 2,8% para o PIB na-
cional. Outros olhares medem
os passos por parâmetros dife-
rentes, a começar pela junção de
fatoresexternosàscondiçõesin-
ternas, o que significa conside-
rar o refluxo da economia dos
Estados Unidos e dos países eu-
ropeus. Para estes já é motivo de
comemoração o fato de o Brasil
segurar a estabilidade econômi-
ca no bojo da crise que solapa as
economias planetárias.

As percepções mudam de
acordo com a ótica política. Si-
tuacionistas apreciam mostrar
o País com um PIB de US$ 2,4
trilhões, prestes a superar o Rei-
no Unido e se tornar a sexta
maioreconomiamundial.Pode-
ria ser melhor, retrucam os opo-
sicionistas, se a primeira mu-
lher a presidir o Brasil, com o

prestígio de governante com a
mais alta avaliação de todos os
tempos em apenas um ano de ad-
ministração, tivesse patrocina-
do um corajoso programa de re-
forma do Estado.

A par de argumentos das par-
tes contrárias, reconhecendo até
sua lógica, o fato é que 2011 será
consideradoumespaçodetransi-
ção entre dois estilos de coman-
do:um, marcadopeloperfil caris-
mático de Luiz Inácio Lula da Sil-
va, mandatário de feitio populis-
ta (motivado para o contato com
as massas), e o atual, sob a batuta
técnica de uma economista,
mais propensa a afinar a orques-
tra estatal com o solfejo da efi-
ciência e da eficácia. O palanque
e o verbo solto dão lugar aos con-
troles e reuniões densas. A quali-
dadeda gestão eo monitoramen-
todas ações ganham proeminên-
cia, conferindo racionalidade ao

modus operandi da administra-
ção. A marca Rousseff ainda não
foi impressa na esfera da percep-
ção social porque o governo pas-
sou bom tempo tentando azeitar
a máquina. A troca de sete minis-
tros acabou abrindo flancos no
costado administrativo, dando a
impressão de que o governo pro-
cura um eixo.

A identidade racional da Presi-
dência feminina, é razoável su-
por,substituiráaidentidadeemo-
cionaldaeraLula.Taltransferên-
cia de signos fará bem ao País.
Seusefeitossefarãosentirnacon-
solidação da modernização insti-
tucional e política, eis que ganha-
rãoênfaseconceitoscomoprodu-
tividade, melhoria de processos,
meritocracia, aperfeiçoamento
de quadros, etc. Como se sabe, a
tarefa de mudar a concepção da

gestão não se efetiva
em um ano. Ademais, o
governante enfrenta
umamontanhadedesa-
fios, a partir do fardo
culturalepatrimonialis-
ta que tolhe os avanços
daadministraçãopúbli-
ca. Por conseguinte, a
intermitente crise na
frente política, que de-
flagra sistemas de pres-
são e contrapressão
(nomeação e trocas de
figuras nas estruturas),
terá continuidade.

Esseéodilemadapre-
sidente Dilma. Para fir-
mar sua identidade ela
precisa destravar o sis-
tema político-partidá-
rio. A ferramenta para
tantoéareformadecos-
tumes e práticas, meta
que os governos prote-
lam por saberem que o
chamado presidencia-

lismo de coalizão é um bicho de
sete cabeças. Que sobrevive mes-
mocomaeliminação dealgumas.
Tem faltado ousadia aos nossos
governantes para bancar o apoio
a uma ampla reforma política. O
que, aliás, só se poderia realizar
no primeiro ano da administra-
ção, quando o governante ainda
dispõe de enorme força. A presi-
dente,porexemplo,temcompro-
missodedarcontinuidadeàagen-
da do antecessor, o que a obriga a
manter o status quo da era lulista.
E a preservar uma caderneta de
endereçospolíticosqueérespon-
sávelpelo maiorrolocompressor
do governismo dos últimos tem-
pos.Portanto,o nódagestãoresi-
de na composição política. Nessa
vereda, o País caminhou pouco
em 2011. E também não avançará
muito em 2012, ano de eleições
municipais,quandooscurraispo-
líticos precisam de capim.

Na seara econômica, a relativa
calmaria permitiu a continuida-
de da ação dos braços assisten-
ciais do Estado, que acolhem
mais de 12 milhões de famílias.
Essa receita de harmonia social
também se insere na planilha de
créditos do governo. Já a área ex-
terna sofreu sensível mudança,
resgatandooItamaratyseu tradi-
cional pragmatismo, que resulta
na intensificação do diálogo com
paísescentraise atenuação da ar-
ticulação com aliados inconve-
nientes. Em alguns setores o go-
verno andou em círculos. A esfe-
ra educacional continuou com a
imagem borrada por episódios
de vazamento de provas do
Enem. O sistema de saúde vive a
crise crônica de precariedade da
rede de atendimento público,
pandemias constituem uma
constante ameaça. No terreno
da infraestrutura multiplicam-
se as deficiências, como se pode
constatar nas malhas dos trans-
portes (viário, aeroviário, ferro-
viário e portuário). As carências
no setor de saneamento básico
sãogigantescas. Aviolênciacasti-
ga as paisagens urbana e rural,
sob o registro da expansão de as-
sassinatos e roubos.

Por tudo isso, há quem defen-
daoutraimagem,nãoadatartaru-
ga, para caracterizar o Brasil em
2011. E sim a do caranguejo, que
anda para a frente, para os lados e
para trás. De olhos abertos, o País
acende o ânimo e parece cuidar
melhor de suas florestas. Intensi-
fica a exploração de petróleo. Fu-
ra tumores da corrupção aqui e
ali.Poderiaser menos improvisa-
doemaisplanejado.Oufazerme-
nos concessões ao passado.

Quanto à presidente, a suges-
tão é que preencha todo o espaço
desuaidentidade.Elaéaesperan-
ça de grandes mudanças.
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Oprepotente arbí-
trio do regime
autoritário im-
plantadoemnos-
so país em 1964
obrigou Jusceli-

no Kubitschek a trilhar o cami-
nho do exílio. Esse período da
sua vida é menos conhecido, pois
ofoco generalizadodas lembran-
ças da sua trajetória são, muito
compreensivelmente, os “anos
dourados” da sua Presidência
(1956-1961), na qual soube com-
binar democracia e desenvolvi-
mento,descortinando,demanei-
ra duradoura, novos horizontes
para o País.

As memórias, que começou a
redigir no exílio e só foram publi-
cadas na segunda metade da dé-
cada de 70, não tratam desse pe-
ríodo.JK considerou-asum com-
plemento da sua vida pública,
pois estavam voltadas para nar-
rar, em três volumes, “de onde
veio” (A Experiência da Humilda-
de, 1976), “como veio” (A Escala-
da Política, 1976) e “a que veio”
(50 anos em 5, 1978). Tiveram o
intuito de expor a especificidade
de sua trajetória, tendo em vista
que “mal deixou o poder se viu
envolvido num temporal que
não mais permitiu que a sua obra
fosse examinada com isenção”,
como me escreveu em carta de
10 de fevereiro de 1972, comen-
tando a minha tese de doutora-
mento de 1970 na Universidade
de Cornell, nos EUA, na qual exa-
minei a criatividade do seu bem-
sucedido Programa de Metas.

JK faleceu em agosto de 1976.
Em vida presenciou apenas a pu-
blicação do primeiro volume de
suas memórias, que tiveram o tí-
tulo geral de Meu Caminho para
Brasília. Pretendia dar continui-
dade à sua narrativa tratando do
período subsequente de sua vi-
da, o do temporal político que se
seguiu à sua luminosa Presidên-
cia. Foi o que expôs Adolpho
Bloch, seu dedicado amigo dos
momentos difíceis e editor, na
nota de abertura do 50 anos em 5.
Nelamenciona que daria sequên-
cia ao projeto editorial do qual
foi patrono, incumbindo Carlos
Heitor Cony, que participara da
equipe do projeto, de elaborar
um livro com base nas cartas,
nas notas e nos apontamentos
deixados por JK.

Cony desincumbiu-se da tare-
fa com o Memorial do Exílio, pu-
blicado em 1982, no qual narra os
ocasos e as dolorosas sucessões
deperdasqueseseguiramàfulgu-
rante escalada política de JK e
examina os 976 dias no exílio,
cumpridos em duas etapas: pri-
meiro, em Paris e, depois, basica-
mente em Lisboa e Nova York.

Novas facetas do cotidiano do
exílio de JK podem ser aprecia-

dasemrecém-lançadodocumen-
tárioidealizadopor Carlos Alber-
to Maciel e dirigido por Bertrand
Tesson e Charles Cesconetto,
que tem como eixo um inédito
depoimento de Maria Alice Go-
mes Berengas, sua dedicada e
leal secretária no período fran-
cês da sua expatriação. O docu-
mentário transmite e contextua-
liza, com a contribuição de sua
filhaMaria Estelaedeamigos,co-
mo o exílio foi penoso para JK.

DanteAlighieri, quemorreu no
exílio, fala do amargor do pão dos
estranhos e da dureza de subir e
descer a escada alheia (Paraíso,
XVII). Dessa experiência vivida
com dignidade por JK no exílio
dou o meu testemunho, pois foi
em Nova York, cidade que defi-
niu como um triste “rinoceronte
de aço”, que o entrevistei, em
1966 para a elaboração da minha
tese sobre o Programa de Metas.

JK jamais esqueceu as suas ori-
gensdemeninopobredeDiaman-
tina, mas nunca teve, mesmo
quandojovem,omedoprovincia-
no do diferente, tanto que nos
anos 30, logo após a sua formatu-
ra em Medicina, estudou em Pa-
ris e viajou pela Europa e pelo
Oriente.“Acreditavanosbrasilei-
ros, confiava no país”, como es-
creveuseubiógrafoRonaldoCos-
ta Couto. Por isso, na sua trajetó-
ria pública, foi um nacionalista
destituído de xenofobia, aberto
ao que o mundo podia oferecer
para o desenvolvimento do País.
Entretanto,comoescreveuapro-
pósito dos caminhos do mundo,
“uma coisa é viajar com o bilhete
de volta no bolso”, outra, como
realçou,éocastigo,inventadope-
losgregos,doostracismo:“Ostra-
cismo, exílio ou que nome tenha
é a mesma coisa que ar-
rancar uma árvore com
todas as raízes e levá-la
para ambiente diferen-
te. É a mesma coisa que
matá-la”.

Para um homem pú-
blico o exílio é uma du-
raprovaçãoeoostracis-
mo, lembrado por JK,
significavaparaoindiví-
duo um duro desterro,
um radical estranha-
mento de si mesmo.

O exílio é um mal de
várias faces. Trouxe a
JK a perda da condição
de sustento de vida
(lembrada no docu-
mentário); a privação
da liberdade cívica, por
obra da cassação do seu
mandato de senador e
de seus direitos políti-
cos; a perda do conví-
vio com os amigos, que
tantoapreciava;a injus-

tiça de ver a sua reputação con-
testadae injuriada pela ação polí-
tica do regime militar; o cercea-
mento de sua liberdade da pala-
vra até no exílio, pela lamentável
ação dos serviços de inteligência
doBrasil e da França(como mos-
tra o documentário); e, muito es-
pecialmente, adificuldade de en-
contrar a paz da alma (e JK, que
era um homem de coragem, che-
gou a cogitar de suicídio).

O que sustenta um exilado e
sustentava JK é a esperança do
retorno – “que nos mira com um
olhar doce e depois nos deixa es-
perar”,comodizPolinicesnasFe-
nícias, de Eurípides.

Tancredo Neves, no discurso
em homenagem à memória de
JK, lembrou que ele encontrou
“aforça da honra e da altivez para
enfrentar e suplantar as maqui-
nações do ódio” de que foi vítima
no pós-1964. Ódio que nunca o
caracterizou, pois foi uma perso-
nalidade democrática, generosa
e tolerante que anistiou, no exer-
cícioda Presidência,osquetenta-
ram derrubá-lo pela força das ar-
mas. Isso contribuiu para tornar
oexílio, que ofragilizou, uma ain-
da mais imerecida penitência.

“O exílio”, disse Tancredo,“é o
preço que os grandes homens pa-
gam para conseguir um lugar no
coração da História. Eles são su-
pliciadosantesdeseremglorifica-
dos”, como o foram os Andradas,
dom Pedro II e Rui Barbosa. Por
isso, concluía que a ulceração do
exílio foi o toque do trágico que
faltavaparacomporaimagemhis-
tórica de JK. Foi a moldura de ou-
ro de sua radiosa personalidade.
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SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

A tartaruga
e o caranguejo
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JK e o exílio

CORRUPÇÃO
Tolerância zero

No balanço que fez do seu primei-
ro ano de governo, Dilma Rous-
seff afirmou que tem “tolerância
zero” à corrupção. Ou eu não sei
o significado exato da palavra to-
lerância ou o zero deixou de ser o
numeral que representa uma
quantidade nula. A presidente in-
siste em mostrar ao seu eleitora-
do um valor que talvez até pos-
sua, mas, por motivos políticos,
não tem posto em prática.
RONALDO GOMES FERRAZ
ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

Tolerância zero?!

Como a intolerância ao malfeito
conseguiu conviver tão pacifica-
mente com o talento de Erenice
Guerra, com as transgressões do
ex-presidente durante a campa-

nha de 2010, com a falta de escrú-
pulos dos dirigentes da Bancoop,
com a confissão de Duda Men-
donça e com outras façanhas na-
da republicanas do PT? Nenhum
brasileiro deveria apagar da me-
mória a imagem da “faxineira”,
em 2005, reunindo-se com Luiz
Dulci, Antônio Palocci e Jaques
Wagner para estruturar a blinda-
gem da Presidência. Na regência
das ações, o então ministro da
Justiça e eminente criminalista
Márcio Thomaz Bastos. Hoje,
Luiz Inácio da Silva, de forma de-
sabrida, ri do mensalão. Belo tra-
balho de faxina, sra. presidente.
HELENA RODARTE C. VALENTE
helenacv@uol.com.br
Rio de Janeiro

MENSALÃO
Pior a emenda...

Todo esse lero-lero sobre o men-
salão no Supremo Tribunal Fede-
ral, bem apresentado no editorial

de 16/12 (A3), é obviamente uma
tentativa de encobrir o que todo
o mundo já sabe: o envolvimento
de Lula. Pior a emenda que o so-
neto. Se não levar o assunto até
as últimas consequências, a Justi-
ça cometerá um crime mais grave
que o próprio mensalão...
GILBERTO DIB
gilberto@dib.com.br
São Paulo

Julgamento

Eu, cidadã de 80 anos que sem-
pre pagou os seus impostos e
cumpriu os seus deveres, traba-
lhou muito a vida toda, que nun-
ca roubou nem praticou malfei-
tos, exijo que o STF julgue os
mensaleiros. Afinal, sou uma das
pessoas que pagam o salário dos
ministros do Supremo. O salário
e todas as mordomias. Logo...
REGINA HELENA DE PAIVA RAMOS
reginahpaiva@uol.com.br
São Paulo

Curvado aos poderosos

Depois de ler a declaração do pro-
curador-geral da República, dr.
Roberto Gurgel, de que uma das
dificuldades de julgar o processo
do famigerado mensalão é o en-
volvimento de “pessoas podero-
sas” no caso, está explicado por
que as excelências do STF, a maio-
ria indicada por Lulla, estão pa-
gando a fatura de sua indicação
com julgamentos tão imorais.
Quer dizer, a mais alta Corte vi-
rou um braço político do PT.
AGNES ECKERMANN
agneseck@yahoo.com.br
Porto Feliz

Papai Noel

Não há mais como duvidar: Papai
Noel existe, ao menos em Brasí-
lia. Na Ilha da Fantasia, o bom ve-
lhinho prepara a prescrição do
mensalão, que acabará sumindo

como se nunca tivesse existido.
Como quase todos da alta Corte
foram indicados pelo ParTido e o
Papai Noel deles raspou a barba,
sobrou mesmo para o velho Noel
salvar a parada. Meinhas e cuecas
cheias, para variar. E os nossos sa-
patinhos continuam vazios...
NELSON CARVALHO
nscarv@gmail.com
São Paulo

Decadência política

Será que o pessoal do STF, os polí-
ticos, mensaleiros, fichas-sujas e
outros conseguem dormir tran-
quilos depois de tantas exposi-
ções negativas, diariamente, pela
mídia? Fatos que os colocam co-
mo responsáveis por práticas re-
provadas pelos cidadãos de bem
e por quem tem o mínimo de de-
cência. Decerto não leem jornais.
ZARIO DIVINO GONÇALVES
zario.repet@ig.com.br
São Paulo

FERNANDO PIMENTEL
O pupilo de Dilma

Designado pela presidente Dilma
Rousseff para supostamente parti-
cipar de conferência na Organiza-
ção Mundial do Comércio, em Ge-
nebra, na Suíça, Fernando Pimen-
tel, ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior, não apareceu na abertura do
evento nem participou de reu-
niões em que era aguardado. O
desdém de Pimentel pela confe-
rência da OMC, num momento
em que ele se vê envolvido em
graves denúncias de tráfico de in-
fluência, faz crer que a presidente
o enviou à Europa (custeado por
dinheiro público) só para seu pu-
pilo espairecer um pouco, numa
cidade das mais ricas e luxuosas
do mundo. No governo de Dilma
todos os ministros são iguais pe-
rante a lei, mas os ministros petis-
tas (especialmente Pimentel) são
“mais iguais” que os outros.
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LOREDANO

A imagem do quelônio
parece a melhor para
caracterizar o percurso
do País no ano que finda

Foi o toque do trágico
que faltava para compor
a sua imagem histórica,
segundo Tancredo Neves
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