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PREFÁCIO

Foi a Mônica, minha esposa, quem primeiro me chamou atenção para
as idéias do Augusto Araújo, por ela descobertas na Internet. Propagandista de
meu livro O Carma da Terra no Brasil e leitor de meus artigos publicados no
Estadão, seus comentários elogiosos mostravam uma semelhança de opiniões
especialmente sobre os temas da agricultura, envolvendo índios, sem-terras e
demais personagens da conturbada questão agrária brasileira.
Ao verificar algumas coisas que ele havia escrito, descobri que ambos
compartilhamos uma paixão comum pelo campo, uma vontade de defender a
agropecuária e seus protagonistas, geralmente denegridos pelos preconceitos,
culturais e ideológicos, da nossa sociedade. Foi assim que eu conheci esse
jovem médico veterinário que, de bicho não sei o quanto entende, mas descarrega na pena da escrita um talento fora do comum.
Em primeiro lugar, o Augusto escreve bem, predicado que infelizmente
rareia no mundo de hoje. Suas crônicas prendem a atenção, mostram graça,
estilo, gosto pelo ofício. Vale a pena ler.
Em segundo lugar, surpreende agradavelmente os bons argumentos e a
consistência das críticas por ele elaboradas. Seja nas matérias da agricultura,
seja nos temas da política, economia ou da cultura, ele demonstra bom conhecimento de causa, não rateia no miolo da conversa, sempre contestando
ou defendendo suas idéias com competência. No mundo supérfluo da sociedade midiática, onde grassa o “achismo” e o “ouvi dizer”, a frase feita ou o slogan surrado, as palavras do Augusto soam bem acabadas e colocadas, portanto,
convincentes.
Em terceiro lugar, o Augusto Araújo não se acabrunha na defesa de sua
posição ideológica liberalista, expondo-se abertamente para seus leitores. Essa
honestidade intelectual merece elogio. O patrulhamento ideológico exercido
na Universidade brasileira contra a “direita” intimida os críticos do dogmatismo esquerdista. Ao contrário do desânimo, conforme demonstra em vários de
seus artigos, isso anima nosso autor, que enfrenta as questões por ele colocadas
com muita coragem, mostrando ao leitor o outro lado da questão, polemizando com gosto, desafiando seus contendores da política.
Pode-se, politicamente, concordar ou não com o Augusto Araújo. Eu
próprio, social-democrata convicto, que já amarguei a repressão daquela

turma que bancava a ditadura militar, faço reparos severos a certas posições
ideológicas por ele expostas. Mas, sinceramente, isso pouco me incomoda e,
mais importante, de forma alguma desmerece o produto de sua escrita. Pelo
contrário, a boa polêmica estimula a inteligência, exige argumentos e, assim,
qualifica o debate das idéias. Nada mais necessário na democracia.
Augusto demonstra não gostar dos rótulos. Acha-os engessantes e desnecessários, simplistas, preferindo conhecer as pessoas e suas idéias. Tem meu
endosso. Falo por mim. Há anos, desde quando, em minha tese de doutorado,
critiquei o modelo ultrapassado da reforma agrária brasileira, certa esquerda
tenta me desqualificar chamando-me de “defensor do latifúndio”. Uma coisa
ridícula, pobre, autoritária, maniqueísta.
Qualquer que seja sua posição política, ou seu viés ideológico, pode ler
as crônicas do Augusto que delas você retira sempre um bom aprendizado,
descobre um ponto de vista, enxerga uma atitude honesta de bom intelectual.
Xico Graziano

APRESENTAÇÃO

Após os primeiros artigos escritos, pensei em registrá-los em um livro
que batizaria de Ecos da Guerra Fria. Ao passar do tempo e com mais textos
produzidos, observei que os assuntos extrapolaram aquela esfera inicial, porém mantiveram uma linha constante.
Não é fácil fugir de rótulos e embora eu não goste de ver este livro simplificado sob alcunhas, também não vou me preocupar com os adjetivos que poderão
dar a ele. Apenas o submeto ao escrutínio público e à opinião pessoal de cada um.
De toda forma, os artigos têm sim uma visão liberal. É erro, porém,
achar que existe um “manual liberal” para todas as questões, uma cartilha de
onde guiaríamos cada passo dado por nós e pela sociedade.
O liberal é, antes de tudo, alguém que se submete ao debate e que aceita
as opiniões independentemente de onde elas venham, mas que não tem medo
de dar a sua, seja ela agradável ou não. São ferramentas imprescindíveis ao
liberal: a razão e a visão não-idealizada do ser humano e da sociedade. Tudo
isso amparado pela defesa da liberdade de escolha de cada pessoa, juntamente
com a inerente responsabilidade individual.
Penso ainda que, paradoxalmente, o liberal tem que ser provido de um ceticismo ideológico ou talvez um desejável, embora difícil, racionalismo crítico.
Falar em “esquerda” e “direita” parece realmente ser coisa do passado.
Do passado ou não, o fato é que nos deparamos diariamente com os mais diversos tipos de ações e atitudes que refletem a ideologia presente. Atualmente
o espectro ideológico não tem sido analisado apenas numa linha horizontal,
mas sim num gráfico cartesiano. Talvez daqui algum tempo tenhamos uma
análise com três eixos, em três dimensões.
A palavra “Liberdade” por vezes pode soar banal, sobretudo para brasileiros
que viveram na história um período autoritário, mas nunca totalitário, e que possuem tanta festa, carnaval e futebol arraigados na cultura popular.
Contudo, somos um povo que teve, e ainda tem, o poder aquisitivo restrito. O dragão inflacionário de origem governamental, durante muito tempo,
tolheu nossa liberdade econômica, prejudicando a conquista de um melhor
padrão de vida. Ainda temos uma das gasolinas mais caras do mundo, o que

prejudica a liberdade de ir e vir, e pior, empurra os mais pobres para veículos
como as motocicletas, que tantos acidentes têm causado.
Impostos são pagos por consumidores que nem se dão conta disso. Isso
aumenta o custo de vida da população que, cegamente, acaba recorrendo ao
seu algoz para pedir ajuda: o governo. Dessa forma, devemos nos atentar para
as várias maneiras pelas quais a liberdade é atacada no dia-a-dia.
Fazer dicotomia entre privatistas liberais e estatistas socialistas também
enfraquece o debate, tornando-o improducente e muitas vezes nada mais do
que um jogo corporativista. Portanto uma luta de setor produtivo de um lado e
funcionalismo público de outro, não é interessante.
Não é intento deste livro causar um sentimento de culpa em trabalhadores estatais, como socialistas tentam causar um sentimento de culpa em setores
produtivos. Mas sim o de se fazer pensar e se buscar melhorias em cada um. A
concorrência e o livre-mercado são a receita para o desenvolvimento privado. O
setor estatal, com a responsabilidade moral de ser sustentado pelos pagadores de
impostos, também deve ter sua meta de melhoria.
Não é segredo, entretanto, que o liberal sempre vai optar pelos mecanismos
de incentivo que julgue serem mais eficientes para a resolução de algum problema, e que estes mecanismos passarão longe do monopólio estatal. Portanto mesmo sobre coisas públicas, o liberal tenderá a colocar a questão sobre a concorrência de agentes de mercado e sobre a decisão do povo, ou seja, dos consumidores.
O lobby, o corporativismo ou a ligação espúria entre políticos com poder de decisão e empresários corruptores, serão, portanto, alvo de sumária
reprovação por parte do liberal. Afinal a escolha não está sendo feita pelos
consumidores, ou pensando-se neles, mas sim por burocratas de um lado e
“amigos do rei” de outro.
Ainda gostaria de dizer que este livro é um desabafo sobre as horas de aula
de História e Geografia de ensino médio, e também sobre algumas coisas que
aprendi de Filosofia, Sociologia e Antropologia. Embora todas possam ter me
ensinado coisas procedentes, também me incomodaram pelas partes simplistas e
maniqueístas, colocando bons de um lado e maus de outro, uma falsa realidade.
Também pelo fato de se haverem tantas distorções e omissões em fatos históricos. Causou-me surpresa o nome do partido nazista ser Partido Nacional-So-

cialista dos Trabalhadores Alemães e, mais ainda, as milhões de mortes realizadas
pelo comunismo e jamais mencionadas em salas de aula.
O PT, o Partido dos Trabalhadores, é um desafeto neste livro. Posso dizer que nunca fui anti-PT natural ou orgânico. Apenas observava que criticar
como eles sempre fizeram quando oposição era fácil, fazer melhor é que seria
complicado. O melhor que algumas administrações petistas fizeram, tal qual
a do presidente Lula, foi não estragar o que a anterior fez de bom, no caso, a
política econômica.
A única vantagem na existência do PT, um partido regido essencialmente por idéias errôneas e habituado a mentiras e mistificações, é a de se
promover uma oposição que pode fazer evoluírem partidos de mentalidade
patrimonialista para uma mentalidade empreendedora, assim como o próprio
PT pode evoluir de uma mixórdia socialista para algo que se possa dizer social-democrata.
Quando os petistas enchem a boca pra denunciar que alguém, geralmente a tal da “zelite”, está defendendo seus interesses, se esquecem que o
normal de cada um é sim defender seus interesses, desde que isso não agrida
legalmente o interesse de outrem. O foco para tomada de decisões deve ser
nos argumentos em si e não em aludidos interesses.
Pior é observar que eles sempre defenderam seus próprios interesses,
como no caso das privatizações, e tantas outras coisas mais que quando efetivadas geraram benefícios para sociedade. Os petistas foram contra as privatizações não porque elas seriam piores para o “povo”, mas sim porque elas
ameaçavam seus empregos e privilégios.
São tais fatos que fizeram o jornalista Reinaldo Azevedo dizer: “O que é
bom para o PT é ruim para o Brasil. O que é bom para o Brasil é ruim para o PT”.
Se há algum partido que ousaria me filiar seria o Federalista, partido que
prega a descentralização do poder político. Como bem afirmou Roberto Campos: “Antes tínhamos Lisboa, hoje temos Brasília”. E lá se vão nossos prefeitos
e governadores a implorar recursos numa cidade que a bem da verdade nada
produz, exceto escândalos e mais escândalos.
Não vou me esconder num véu hipócrita de isentismo, tal qual alguns escritores fizeram no passado, atacando certos grupos políticos, mas sem se declararem

publicamente favoráveis a outros. Porém, engana-se quem pensa que deposito alta
dose de confiança na política como geradora de prosperidade para sociedade. Até
porque, infelizmente, a mentalidade do nosso eleitorado é imediatista e falha.
Julgo as ações rotineiras de cada um mais importantes do que qualquer
ação governamental. Os nipônicos, que chegaram ao Brasil com uma mão na
frente e outra atrás e que após três ou quatro gerações possuem renda média
maior que o restante da população, são um exemplo claro de sucesso advindo
do trabalho, poupança e investimento em capital humano. Basicamente os
pais trabalharam muito e pouparam; e os filhos escolheram profissões de nível
superior com boa remuneração.
Não poderia deixar de mencionar o grande fator catalisador destes artigos: os debates na Internet em comunidades do desdenhado Orkut, mas que
puseram on-line frente a frente partidários de opiniões distintas e de argumentos calorosos. Concomitantemente os blogs e sites específicos também
em muito contribuíram como fontes de informação e opinião. Também a
pesquisa em sites como Google, facilitou o aprendizado de assuntos ignorados
por mim até há pouco tempo.
Com o tempo os debates se tornaram repetitivos e eu preferi externar
minha opinião em um blog, outra ferramenta que torna os “sem-mídia” em
“com-mídia”, sem a necessidade de piquetes, passeatas e nem verbas estatais.
É desta forma, portanto, que apresento esta obra. São artigos escritos
entre 2007 e 2010, que vão de ideologia, história, política, sociedade, setor
rural, questão indígena – esta a mais abordada, trazendo paralelos com obras
clássicas liberais – e de personalidades históricas que estiveram ao lado da
liberdade durante o século 20.
Sobre os vultos históricos, fiz uma filtragem do legado deles. Sem dúvida eram humanos e por vezes também erraram ou foram alvos de críticos tendenciosos, mas a contribuição que deixaram é o que fica para a posteridade.
Este livro foi feito apenas pela minha própria vontade de expressão. Embora sem grandes pretensões, traz meu sincero desejo que de alguma forma
contribua para a vida de alguém ou de quantos for possível.
Augusto Araújo
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DIREITA X ESQUERDA – 1º ROUND
Em face de embates ideológicos, sobretudo via Internet, por ocasião
da eleição presidencial de 2006 no Brasil, percebi que dezoito anos após a
queda do Muro de Berlim, o pensamento comum de alguns setores da sociedade do país ainda parecia estar nos tempos da Guerra Fria. No Brasil, onde
tudo acontece depois, o debate mostrava-se décadas atrasado. Dessa forma
apresentavam-se inverdades e deturpações de um lado e ignorância e silêncio
de outro, por isso me dispus a discorrer sobre o assunto.
Os termos “esquerda” e “direita” surgiram nos tribunais da Revolução
Francesa onde os jacobinos se sentavam à esquerda do tribunal e os girondinos
se sentavam à direita. Com a supremacia dos jacobinos na revolução, esta tomou
o nobre rumo de tornar comum a decapitação de pessoas em praça pública.
Os bolcheviques de Lênin, mais tarde capitaneados por Stálin, após a
revolução de 1917, conduziram a Rússia à formação da URSS. Este seria o
grande modelo da ideologia esquerdista, a implantação do comunismo baseado nos ensinamentos de Marx. Décadas depois, revelou-se o saldo da aventura
de humanismo e justiça social: 17 milhões de mortos e um país em colapso
econômico e pobreza generalizada.
Houve também os nacionais-socialistas, vulgos nazistas, erroneamente
taxados de extrema-direita. Estes mataram menos que os comunistas, mas chegaram ao poder com discurso de igual apelo populista e demagógico.
Já as revoluções da direita foram um pouco mais silenciosas e menos
sangrentas. O termo correto seria “evoluções”. Falar da derrocada do sistema
feudalista, onde não havia mobilidade social, com o aparecimento da burguesia e da queda do sistema escravagista, que foi minado pelo desenvolvimento
do capitalismo, mereceriam mais páginas de texto.
Porém, convém notar que o homem mais rico do planeta, Bill Gates, fez fortuna com idéias e bons produtos e não por condição herdada previamente. Assim como
a mulher mais poderosa até há pouco tempo, Condoleezza Rice, ser uma negra.
Quem se der ao trabalho de procurar o ranking Heritage de Liberdade
Econômica (facilidade de abrir e fechar empresas, legislação trabalhista, carga
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de impostos, burocracia, etc.) vai perceber a correlação positiva com os níveis
de IDH (índice de desenvolvimento humano) e de emprego, ou seja, baixa
taxa de desemprego.
Figuram no topo desse ranking países como Hong Kong, Cingapura,
Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Suíça, Canadá, EUA, etc. O Brasil está
em 113º lugar entre 179 países ranqueados. Nas últimas colocações estão, em
geral, países africanos e as poucas ditaduras comunistas que ainda existem no
planeta, a China é um caso a parte.
Com os dados do ranking Heritage percebemos um forte indício: a pobreza não está no capitalismo, mas na ausência ou no nível de desenvolvimento deste.
Os liberais austríacos, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, já haviam
vaticinado a inviabilidade dos sistemas totalitários comunistas. Mises fez isso
praticamente logo após a implantação dos mesmos. Tal posicionamento foi
recebido com espanto pelos intelectuais esquerdistas europeus, a intelligentsia
européia.
Não causa estranheza, portanto, o atraso de nosso “debate intelectual”,
sobretudo na área de Humanas, onde esses dois autores citados são praticamente desconhecidos, enquanto o grande falseador Karl Marx ainda é estudado com propriedade e levado a sério pela nossa intelligentsia.
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DIREITA X ESQUERDA – 2º ROUND
O discernimento de direita pode ser ambíguo e complicado. No Brasil,
em âmbito acadêmico, geralmente é associado a interesses pessoais e oligárquicos em desfavor do interesse comum. Na mente esquerdista, a direita assumiria o lado dos ricos e poderosos que impiedosamente exploram os fracos e
oprimidos não deixando estes terem uma vida melhor e mais digna.
Nada mais falso e ilusório. Mercantilismo, exploração e patrimonialismo não são coisas criadas e cultivadas pelo que poderíamos chamar de
direita. Direita e esquerda nasceram juntas na Revolução Francesa, ambas
com o mesmo ideário iluminista de Liberdade, Igualdade e Fraternidade,
que, diga-se de passagem, apenas foi usado pelos dois grupos como pano de
fundo para tomada do poder. Só que a primeira teve o intuito de fazer uma
evolução moderada e a outra de fazer uma revolução radical (desculpem o
pleonasmo).
Com o passar do tempo pode-se atribuir à direita um pensamento de
liberdade individual, com o capitalismo, de forma implícita, defendido já na
Revolução Americana. O indivíduo seria responsável por seus atos e decisões,
mesmo que isso implicasse em desigualdades naturais na sociedade.
Já a esquerda se apegou a um sistema de igualdade coletivista, com o
comunismo/socialismo, proposto pela Revolução Russa, que oprimiu a liberdade individual e que resultou num nivelamento por baixo da sociedade, ou
seja, todos eram iguais, mas todos eram pobres, à exceção dos que haviam
tomado o poder.
O sistema individualista, mesmo permitindo desigualdades, foi mais justo e produziu sociedades mais prósperas, e até mesmo menos desiguais, do
que os sistemas coletivistas, que invariavelmente se tornaram ditaduras.
Embora o conceito de Liberdade possa ser vago para uma pessoa com
restrições financeiras, isso pode ser sanado com as oportunidades geradas por
sistemas individualistas “saudáveis”, não obstante o fato de que a rede de proteção social existe em maior ou menor grau nos países que não optaram pelo
sistema coletivista.
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Alguns defensores da síntese dos dois sistemas propõem o que chamam
de socialismo, citando os modelos de países europeus, sobretudo escandinavos. Mal sabem que tais sistemas nada mais são do que sociais-democracias baseadas no Welfare State, ou seja, o Estado do bem-estar social. Para resumir é
importante saber que o Welfare State foi difundido por Keynes após a crise de
1929 nos EUA (historicamente atribuída ao livre mercado, causa atualmente
refutada pelos liberais) e perdurou até as reformas de Reagan na década de 80.
Sim meus amigos, os EUA passaram por 50 anos do que foi a base da
social-democracia, e não a abandonaram totalmente. Contudo, reformas liberais tiveram que ser tomadas para que o país saísse do desemprego e da crise
financeira. Se os marxistas estão mais de 50 anos atrasados, pois já na década
de 60 sabia-se que os paraísos do proletariado nada mais eram do que simulacros de presídio, os sociais-democratas keynesianos (embora capitalistas) estão
mais de 20 anos atrasados.
No Brasil a escassez de um pensamento de direita ou base acadêmica
para a formação de um, faz com que ocorra uma hegemonia do que poderíamos chamar de produção intelectual de esquerda, e o que é pior, de cunho
anticapitalista e marxista. Pessoas imbuídas do melhor sentimento humanitário recitam asneiras aos borbotões, não sabendo que vendem falsos remédios
para nossos males.
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DIREITA X ESQUERDA – 3º ROUND
Escrevo o último texto com esse título que remete a uma luta de
boxe. Faço isso apenas para não ficar repetitivo, pois muitos mais textos deveriam ser feitos até que houvesse um nível de informação capaz de lançar
luz num assunto que quase sempre foi um monólogo e não um debate ou
confronto de idéias.
Concordo que alguns possam dizer que a discussão é anacrônica,
mas infelizmente acho que não é. Tanto que na eleição presidencial de
2006 tivemos quatro presidenciáveis, dentre os quais dois (Cristovam Buarque e Heloísa Helena) citavam claramente a esquerda; outro (Geraldo
Alckmin, o mais próximo da direita) falava que estava “mais à esquerda”
de Lula, e este, por sua vez, embora falasse nunca ter sido de esquerda (o
que acredito piamente, pois ele é uma pessoa esperta e que se agarrou na
oportunidade do ambiente em que estava na época de sindicalista), tinha
ao seu lado todo o aparato de movimentos ditos sociais e estava coligado
com partidos como PC do B.
Já em 2010, a situação não melhorou. Havia um candidato petista, a ex-guerrilheira Dilma Roussef; dois ex-petistas (a exemplo da eleição de 2006, na
qual Cristovam Buarque e Heloísa Helena também eram egressos do PT), a
ecologista Marina Silva e o socialista Plínio de Arruda Sampaio; e um tucano,
José Serra, ex-líder estudantil da década de 60 e também ligado a movimentos
de esquerda. Todos os candidatos se reivindicavam como da esquerda.
José Serra chegou a chamar Lula de “troglodita de direita” pela
amizade dele com o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Como se
alguém de direita, portanto, a favor da liberdade, concordasse com a falta de
liberdade religiosa e, principalmente, da falta de liberdade que as mulheres
sofrem naquele país; e como se o maior inimigo do Irã – segundo a ótica de
Ahmadinejad – não fosse os EUA, um país que definitivamente não representa
um ícone da esquerda, muito pelo contrário.
O mais engraçado foi alguns políticos do PSOL de Mato Grosso do
Sul, uma quase extrema-esquerda, proporem a diminuição de impostos, uma
bandeira claramente liberal. Valha-nos Deus! Não se fazem mais comunistas
como antigamente.

26

Rompendo as Amarras

Alguém disse que representava a direita? Falava-se em crescimento
econômico, geração de empregos, obras, qualidade de serviços, mas por que
quando o assunto era lado político todos se esquivaram da palavra “direita” e
elegeram a palavra “esquerda” nas suas declarações?
Então não é vergonha se dizer de uma vertente política que matou mais
de 100 milhões de pessoas no Oriente e no Leste Europeu, que trava o crescimento e produz desemprego em alguns países europeus e que na América Latina teve a figura de caudilhos populistas que somente deram esmolas, mas nunca
geraram desenvolvimento para realmente tirar da pobreza sua população?
Ah sim, me esqueci de citar o carniceiro do Caribe, o comandante Fidel
Castro, com suas milhares de execuções sumárias em Cuba.
E é vergonha estar do lado da vertente política e econômica que gerou
os países mais prósperos do mundo?
O problema é que a alcunha de direita, no Brasil, está associada aos
abastados da sociedade, ou aos fisiológicos que se apinham no poder independentemente do governo que lá está.
Parece estranho quando falam que não há direita política no Brasil, mas
de fato é escassa uma direita que seja representativa de valores como há em
outros países. Tanto é que Roberto Campos reclamava por ser uma voz solitária no congresso nacional e nenhum de seus projetos foi aceito para ser
incluso na constituição de 1988, aquela que ele falou que travaria o desenvolvimento do país, ao contrário do PT que a considerou muito pouco socialista.
Também a conotação negativa se dá em parte pela associação com o
governo militar, claramente anticomunista, ou anti-subversivo, até aí bom,
mas que demorou em devolver a democracia ao país, gerando desgaste em
sua imagem. Foi pena este “governo de direita” ter optado por um modelo de
desenvolvimento baseado em crescimento e gigantismo estatal. O presidente-general Ernesto Geisel foi o maior criador de estatais na história do país.
Com certeza, esse não é um modelo em que alguém que possa ser chamado
de direitista se espelharia para gerar um desenvolvimento sustentável.
As poucas vezes que tivemos algumas medidas capitalistas eficientes,
como no governo de JK, foram tiradas da pobreza milhares de pessoas com
o ingresso de capitais e investimentos no país, gerando empregos e renda;
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ou como no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, onde com a
estabilidade econômica os trabalhadores não tiveram seus salários corroídos
pela inflação e puderam adquirir bens de consumo antes quase inalcançáveis,
enquanto os setores produtivos se tornaram mais profissionais e empresariais e
saíram da ciranda financeira irreal.
De outra parte, a alcunha de esquerda traz uma aura de humanismo, de
interesse no coletivo, de bondade. Na verdade não passa de demagogia que
se vale da ingenuidade, desinformação e romantismo de muitos. Quando tal
ideário foi posto em prática, o resultado foi o oposto do que o apregoado.
Contudo, o discurso esquerdista parece ter mais apelo de votos, e a própria atitude de parte do eleitorado, que tem uma visão paternalista do Estado,
contribui para isso. Mas há políticos que realmente são desideologizados, representando grupos de pressão ou interesse. Por mais altruístas que possam
parecer as propostas de tais políticos, Mises alertava: “Um grupo de pressão
é um grupo de pessoas desejoso de obter um privilégio à custa do restante da
população”. Portanto, cuidado com eles.
Penso que a competência e o trabalho devam ser o norte que definirá
quem será eleito pela população, independentemente de rótulos que podem
ser ambíguos. O Muro de Berlim já caiu, acredito que a realidade se impõe às
ideologias e que este debate é, sobretudo, acadêmico. Mas também acredito
que as idéias ajudam a formar a consciência e as atitudes de um povo e que,
no Brasil, boa parte dessas idéias ainda está no mais completo atraso e obscurantismo.
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UMA NOVA VELHA BATALHA – PARTE 1
Quem frequenta a Internet, mais precisamente os blogs políticos e comunidades afins do Orkut, sabe que ela é palco de uma polarização “esquerda
vs. direita”, ou vice-versa. Definir “esquerda” e “direita” num mundo pós-queda Muro de Berlim não é tarefa fácil, e nem tentarei fazê-lo no presente texto.
Aliás, estes rótulos já até foram dados como extintos, mas curiosamente ressurgiram recentemente, de modo que abordarei algumas razões para este fato.
Penso que um dos motivos deste atual embate virtual é o fato da área de
Humanas, nas universidades, ser hegemonicamente dominada pelo pensamento esquerdista há décadas, consequentemente isso foi disseminado em salas de
aula, meios de comunicação, livros, filmes, etc. De modo que quem discordava
dessas idéias somente encontrou melhor vazão de opiniões agora, na Internet.
“Reacionário”, “elitista”, “insensível”, “direitista” (em tom pejorativo) e até
“alienado” são singelas alcunhas dirigidas aos discordantes da esquerda. Já as áreas
de Exatas e Biológicas, no geral, nem tomam conhecimento de tal conflito de idéias.
São alvos do desprezo das esquerdas a maior rede de TV do país e a
revista de maior circulação nacional. Quanto à rede de TV, a raiva é praticamente injustificada. Talvez quisessem que ela servisse mais à doutrinação
ideológica do que ao entretenimento fácil. Já quanto à revista, esta sim toma
frente no debate. Há até colunistas dissonantes, mas a linha editorial geral tem
sido claramente contrária ao pensamento esquerdista. E ressalvo o seguinte,
não é uma parcialidade desonesta, mas sim uma posição calcada em fatos e
opiniões embasadas e procedentes.
Nos ambientes acadêmicos ninguém se declara comunista (na prática
não são mesmo), apenas são “críticos” da atual conjuntura social. É pena que
esta “visão crítica” seja eufemismo para uma visão maniqueísta e marxista.
Experimentem falar com algum aluno de cursos como História, Geografia ou
Ciências Sociais. Todos lutam contra a tal exploração capitalista sem saber
que repetem os chavões dos comunistas dos séculos 19 e 20.
Há uma confusão nos argumentos e críticas dos esquerdistas quanto a
que modelo político-econômico eleger. Ou seja, há críticas ao sistema vigente, mas escassas soluções viáveis e já testadas a serem seguidas.
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No mundo moderno tivemos três sistemas: o capitalismo que sempre vai
ser mais ou menos influenciado pelo Estado, daí a ser chamado de mais ou
menos liberal; a social-democracia, de base capitalista, mas na qual o Estado
é muito presente na economia, ajudando de um lado e atrapalhando de outro;
e o comunismo que chega a ser ridículo de citá-lo em virtude do seu fracasso,
embora pareça que até hoje os críticos do capitalismo demonstram não entenderem as falhas intrínsecas do sistema derivado das idéias de Marx e Lênin.
O capitalismo nem é fruto de uma engenharia social – como no caso do
comuno/socialismo, que chegaram a nomear de científico – mas sim de um
constante ajuste de tentativa e erro, onde a dinâmica dos grupos tende a levar
a um relativo equilíbrio e evolução.
Deixando um pouco esta superficial explanação de lado, eu pergunto:
qual o motivo de se haver um pensamento esquerdista tão incrustado na academia brasileira e em dissonância com a realidade do mundo?
Um bom exemplo dessa realidade que cito, seriam duas ilhas: Cuba e
Japão. A primeira possui um regime comunista e está geograficamente próxima de um gigante capitalista (EUA). Foi apoiada por um país comunista
(ex-URSS). Constituiu-se numa vitrine do sistema comunista. A segunda ilha
possui um regime capitalista liberal e está geograficamente próxima de um
gigante comunista (China). Foi apoiada por um país capitalista (EUA). Também serviu como uma vitrine do capitalismo.
Numa ilha o povo foge em pequenas barcaças e alguns chegam a ser
fuzilados quando recapturados pela guarda do seu país. A despeito de ser uma
ilha, a pesca marítima e os esportes náuticos são altamente controlados pelo
governo, que teme a fuga de seus habitantes. Dados de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) são fornecidos unicamente pelo governo. É uma ditadura há mais de 50 anos. Os carros são todos ainda da década de 50. Uma das
menores economias da América Latina.
Na outra ilha, trabalhadores do mundo inteiro migram para lá. Tem
intensa atividade pesqueira. O IDH é muitíssimo superior e os dados são auditados por organismos internacionais. É uma democracia. Possui o maior
percentual de carros Rolls-Royce per capita do mundo. Segunda economia
do globo terrestre.
Dispensável dizer qual é qual, não?
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Ah sim, quando citam a pobreza no Brasil e de outras partes do mundo
e atribuem isso ao capitalismo, é justamente o contrário. É da falta de capitalismo que surge a pobreza. Observem o ranking Heritage de Liberdade Econômica e verifiquem isso. Mais simples ainda é observar a correlação entre
crescimento econômico, desemprego, renda e IDH.
Ou seja, não há o que negar no fracasso das idéias advindas de Marx
e das críticas clássicas ao capitalismo. O que alimenta este pensamento nas
universidades então? Vou listar alguns motivos que penso serem relevantes:
1. A desigualdade social no país.
2. O apelo emocional simplista.
3. O regime militar.
4. A média da origem social/econômica dos alunos de Humanas, em
especial da área de Sociais.
5. A falta de reciclagem dos professores.
6. A produção humanística, em geral, é marginal a uma sociedade de
consumo.
Para não me alongar e respeitar o subtítulo do artigo, finalizo por aqui
e comento os itens enumerados em um próximo texto. Não tenho a intenção
de fazer nenhum tratado sociológico, longe disso, mas apenas de tentar esclarecer os motivos por trás de alguns fatos atuais.
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UMA NOVA VELHA BATALHA – PARTE 2
No primeiro texto listei algumas causas da existência de um pensamento anacrônico na academia brasileira. Cada comentário abaixo pode
render mais páginas de texto, mas penso que estas informações expostas
já podem servir como uma introdução ao assunto ou, pelo menos, como
um resumo.
1. A desigualdade social no país.
Uns com muito, outros com nada. Esta observação é a que leva muitas
pessoas a questionarem o sistema em que vivemos. Num primeiro momento
inclina-se a culpar os que estão, teoricamente, no topo da pirâmide. Há bastante o que se escrever sobre o tema. Para resumir penso que o problema não
é a desigualdade em si, afinal de contas não somos clones, somos desiguais
em altura, peso, costumes, crenças, etc. Há desigualdade financeira até entre
os milionários e multimilionários.
O problema em si é a pobreza e a miséria, e até hoje no mundo quem
conseguiu minimizar isso foi a lógica capitalista, e não por altruísmo ou benevolência, mas sim por sua busca pelo lucro e eficiência.
No Brasil, estamos há pouco mais de uma década num ambiente capitalista de estabilidade econômica, condição sine qua non para melhorias econômicas e sociais. Os governos militares e os dois primeiros da Nova República
não souberam optar por um modelo de desenvolvimento sustentável.
A errônea percepção das causas para a pobreza e uma visão extremamente focada numa desigualdade que sempre existirá (até entre os ricos,
como falei), fez com que se cultivasse a mitologia esquerdista anticapitalista
e esta se entranhou no nosso meio acadêmico, mesmo diante do fracasso em
todo lugar do planeta em que ela foi posta em prática.
2. O apelo emocional simplista inerente a cada pessoa.
Independentemente de qualquer pré-concepção, toda pessoa, ou pelo
menos quase toda, tende a simpatizar ou se solidarizar com o lado mais fraco
ou, aparentemente, mais indefeso de alguma questão. Isso desde que ela não
faça parte de um dos grupos. Ou seja, a pessoa que emite a opinião não pertence ao grupo “mais forte” ou ao grupo “mais fraco”.
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Numa alegoria futebolística seria o de perceber que num jogo entre São
Paulo e XV de Piracicaba ou Flamengo e Madureira, a grande massa de pessoas que não são torcedoras habituais de nenhum dos times vão optar, nesse
caso, em se torcer pelo XV de Piracicaba ou Madureira, os mais fracos.
Dessa forma, os pobres vão ter um suporte de defesa intelectual muito
maior e mais aceito do que qualquer um que tenha condições financeiras satisfatórias, independentemente do mérito ou das razões para isso.
Isso pode ser considerado nobre e humano, mas alguns desvios e exageros nessa visão podem conduzir a erros crassos ou até mesmo bestiais e injustos. Desta forma o antigo discurso comunista, agora travestido de severa crítica
anticapitalista, me faz lembrar uma fala do francês Alain Besançon:
“O comunismo é mais perverso que o nazismo porque ele não pede ao
homem que atue conscientemente como um criminoso, mas, ao contrário, se
serve do espírito de justiça e de bondade que se estendeu por toda a terra, para
difundir em toda a terra o mal. Cada experiência comunista é recomeçada na
inocência”.
3. O regime militar.
O regime militar foi inicialmente claramente anticomunista. Mistura-se aí o argumento dos que dizem que não havia ameaça nenhuma (o que é
mentira) e que foi apenas oportunismo e reacionarismo das elites, e outros
que simplesmente acham que a deposição de Jango foi necessária, mas que o
regime militar se prolongou demais.
De qualquer forma o regime é visto como de “direita”, contrário à liberdade política e busca por melhorias sociais. Na realidade, o regime militar
teve seu lado bom e seu lado ruim.
Contudo, no meio acadêmico, que já era dominado por idéias de esquerda, o combate ideológico à ditadura foi constante. O próprio general Golbery estimulou isso com sua teoria da “panela de pressão”, na qual segundo
ele, a insatisfação de alguns setores da sociedade poderia ser externada num
ambiente que em primeira instância não representaria risco real e serviria de
certa forma para acalmar os ânimos.
O debate acadêmico ficou calado, ou monotemático (Abaixo a ditadura!) e com exceção de alguns intelectuais já contrários ao regime militar, mas
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não de idéias de esquerda, que se contavam nos dedos de uma única mão,
toda massa crítica acadêmica se inclinou à esquerda.
4. A média da origem social/econômica dos alunos de Humanas, em
especial da área de Sociais.
Em geral estes alunos são provenientes da classe média, média baixa e
mais recentemente até mesmo da classe C. Os cursos são menos concorridos,
com maior facilidade de ingresso e, geralmente, de uma remuneração profissional média um pouco mais baixa.
Soa bem e “pega fácil”, portanto, o discurso marxista de luta de classes,
as razões para a existência da pobreza e, mais importante, o porquê de eles
próprios não estarem em melhores condições na pirâmide social.
5. A falta de reciclagem dos professores.
Esta acomete qualquer curso do ensino superior. Professores que se acomodam e repetem as mesmas aulas e ensinamentos por décadas, em geral
utilizando-se de apenas um livro, ou autor, como referência. Surge daí uma
“preguiça mental”, uma falta de vontade de questionar pensamentos que já
viraram paradigmas ou dogmas.
Em algumas áreas isso não interfere tanto, afinal certos setores do conhecimento são imutáveis, contudo a área de Humanas permite várias abordagens. Mesmo que a imparcialidade seja difícil, o mínimo a ser esperado é a
pluralidade de pensamento.
O que vemos então são professores repetindo as mesmas aulas das décadas de 60 e 70, com um capitalismo na vida real que já está a anos-luz do
que eles apregoam em salas de aula. Já as críticas ao socialismo/comunismo
(que alguns chegam a ardilosamente chamar de capitalismo de Estado) e à
social-democracia (que alguns nem sabem do que se trata) são superficiais ou
inexistentes.
6. A produção humanística, em geral, é marginal a uma sociedade de
consumo.
Esta tese foi citada por Rodrigo Constantino, numa resenha sobre o
livro Ocidentalismo: o Ocidente aos Olhos de Seus Inimigos de Ian Buruma e
Avishai Margalit. Segundo eles, o intelectual médio sente que em uma cultura comercial, o papel dos filósofos e dos literatos é, na melhor das hipóteses,
marginal. Os temores e preconceitos afetam as idéias dos intelectuais urbanos,
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que se sentem deslocados num mundo de comércio em massa, tipicamente
moldado nos países ocidentais.
Pode-se observar que a tentativa de muitos intelectuais talvez tenha sido
apenas a de contrabalancear em primeira instância alguns sentimentos naturais das pessoas em busca de recursos financeiros e materiais, em detrimento
de outros valores da vida.
Segundo Constantino, alguns que exageraram na “visão crítica”, na
tentativa de reformar os homens (como se apenas os intelectuais tivessem a
sabedoria para conhecer o caminho da salvação e os verdadeiros interesses individuais) pariram idéias revolucionárias que derramaram oceanos de sangue.
As massas foram cobaias desses cruéis experimentos.
Os intelectuais querendo fazer críticas construtivas à sociedade, na verdade prestaram um desserviço à humanidade. A sociedade de consumo não
é algo vil ou meticulosamente planejado, mas sim uma consequência natural
do crescimento populacional.
Nos antigos regimes comunistas aboliram-se as marcas dos produtos.
Havia um só fabricante de xampu, um só tipo de TV, peças de vestuário com
pouca variação e por aí vai. O desestímulo à competição e à preferência do
mercado, que nada mais é do que o gosto popular, tiveram resultados no mínimo catastróficos.
O livro O Pensamento Anticapitalista de Ludwig von Mises também dá
bons subsídios à questão.
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UMA NOVA VELHA BATALHA – FINAL
Quais as implicações dessa formação de opinião de caráter socialista e
anticapitalista?
Há quem possa dizer que tal visão não conduz a prejuízos ou atraso em
si. A própria realidade do mundo se encarregaria de colocar as coisas em ordem. Mais cedo ou mais tarde nossos revolucionários românticos têm que se
prover e entrar no mercado de trabalho de uma forma ou de outra. O mundo
da exploração da mais-valia de Marx, rapidamente se transforma no mundo
das trocas voluntárias de Adam Smith.
Também a doutrinação ideológica em sala de aula tem seu alcance limitado. Alguns só se lembram do bê-á-bá anticapitalista até a prova final, depois
tudo se torna chato e aborrecido. A maioria dos alunos só considera os professores de discurso marxista uns comunistas chatos, mas alguns levam a sério
suas palavras, esses vão demorar até mudar de pensamento.
Pode ser que não estejamos na iminência de nenhuma revolução (talvez
só da capitalista), nem mesmo da revolução gramscista (Gramsci, o comunista italiano, é um dos autores mais citados nos ambientes acadêmicos. Sua
estratégia era a de tomar o poder modificando o senso comum, ou seja, a opinião das pessoas, via aparato cultural e midiático), mas sem dúvida sofremos
influência dessa formação crítica de viés socialista. E ela está permeada em
livros, filmes, revistas, etc.
O maior prejuízo, penso eu, seria para a própria pessoa altamente crédula na ideologia e que entra em angústia de viver num mundo que dificilmente mudará da forma que ela julga que seria ideal. Parece exagero e eu
mesmo não acreditei, mas recentemente ouvi fortuitamente a conversa entre
dois jovens professores de História. Um falou que convocava claramente seus
alunos para militância anticapitalista. Pelo vocabulário dos dois me senti em
plena Moscou de 1917.
O que um sujeito como esse vai conseguir? Nada, obviamente. Somente
frustração ou talvez pior, algum tipo de incitação à violência. Sinceramente,
não tive professores tão exagerados assim, ainda bem.
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Quais as outras implicações? Daria uma nova lista, mas sucintamente
cito algumas:
a Não se prepara a juventude para a realidade de um mundo competitivo e, pior, não se estimula uma mentalidade de caráter empreendedor,
haja vista a satanização das relações entre empregador e empregado.
a Não criamos uma sociedade com pessoas responsáveis, pró-ativas e
conscientes de deveres e direitos, mas apenas de exploradores e explorados, vítimas e vitimizadores, incentivando o “coitadismo”.
a Cria-se uma animosidade social que pode gerar preconceitos, calúnias, difamações e generalizações não procedentes, ou até mesmo conflitos que podem terminar em violência e morte.
a

Desvia-se o foco das reais soluções para os problemas sociais.

a Oportunistas montam movimentos pseudo-sociais desviando dinheiro público.
a A mentalidade anticapitalista ocasiona mais atraso e exclusão social.
a

Favorece-se a demagogia política.

Criam-se burocracias e até perseguição à atividade produtiva, principalmente de âmbito jurídico.
a

a Pouca pluralidade de pensamento acadêmico, surgimento da “unanimidade burra”.

Qual a solução para isso? Acho que nenhuma. Tenho a impressão que
daqui a 50 anos, se entrarmos num curso destes que estou criticando, vamos
ouvir as mesmas bazófias de hoje. Acho pior ainda que cursos como Administração e Economia que poderiam entrar no debate, de certa forma “defendendo” o capitalismo, não fazem isso, apenas assistem a espoliação verbal,
quando não consentem ou até endossam as críticas negativas.
Mas vá lá, vou deixar algumas sugestões, principalmente para os que estiverem adentrando a área de Humanas ou para os que, como eu, se sentirem
caluniados ao serem alvo das acusações dessa turma.
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Procurem algumas leituras diferentes. Basicamente estuda-se o trio Hegel-Marx-Gramsci, todos de um viés semelhante. A fonte alternativa mais fácil
seria a Internet, com certeza. Mas algumas obras literárias são altamente indicadas. Os dois livros de Álvaro Vargas Llosa e outros, intitulados Manual do
Perfeito Idiota Latino-Americano e A Volta do Idiota, seriam bons iniciadores.
Na segunda obra há até uma lista de livros para “desidiotizar-se” (palavra dos
autores), o que já serve de boa sugestão para os que quiserem se servir de um
pouco mais de pluralidade de pensamento.
Para adiantar aos curiosos sugiro a leitura de autores como: Ludwig von
Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Alexis de Tocqueville, Max Weber,
Eugen von Böhm-Bawerk, Joseph Schumpeter, Jean François-Revel, Carlos
Rangel, Karl Popper, George Orwell, Guy Sorman, Roberto Campos e Meira
Penna. Há outros autores brasileiros mais atuais, alguns polemistas entre eles,
de modo que basta interagir um pouco no meio da área para se conhecê-los.
Boa parte dos autores citados acima é liberal, dos poucos considerados
social-democratas que conheço recomendaria John Maynard Keynes e John
Kenneth Galbraith. Independentemente de rótulos, todos estes autores fornecem mais subsídios e críticas para os lugares-comum do pensamento socialista
e das críticas anticapitalistas arraigadas no meio acadêmico.
Também se deve conhecer devidamente as barbáries dos regimes comunistas, através do Livro Negro do Comunismo.
Os debates nas universidades, como disse Roberto Campos, parece que
geram mais calor do que luz, de forma que infelizmente não parecem ser
meios tão eficazes numa mudança de paradigmas. Retomo o lembrete então.
Acessem os blogs e comunidades políticas da Internet, eles proverão muito
material, sem dúvida.
O que espero com esta série de textos? Sou um pouco mais realista do
que o professor que citei. Não espero nada. Apenas os fiz para matar a minha
própria curiosidade. Elementar meu caro.

II. Quem controla o passado,
controla o futuro
(George Orwell, 1984)
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HISTÓRIA MAL CONTADA
Um livro do MEC tem recebido atenção especial nos últimos dias. Trata-se da obra didática Nova História Crítica – 8º série de Mário Schmidt. Tal
atenção deve-se ao fato do jornalista Ali Kamel ter apontado num artigo que o
conteúdo do livro possui claras distorções de fatos históricos e tendencialismo
ideológico. O referido livro trata Mao Tsé-tung, governante responsável por
milhões de mortes na China, como um grande estadista. Diz que para nós
do terceiro mundo, a vida na antiga URSS teria regalias que pareceriam um
sonho, entre outros absurdos.
Embora a editora já tenha saído em defesa do seu autor, citando trechos
do livro que trazem críticas aos desmandos comunistas, a desculpa não cola.
Na verdade a crítica que o livro traz é a de dizer que a culpa do sistema não
ter dado certo foi em virtude do autoritarismo dos burocratas e em palavras
textuais: “Principalmente a intelligentsia (os profissionais com curso superior)
tinham (sic) inveja da classe média dos países desenvolvidos”. As críticas do
livro são desculpas que escondem as falhas intrínsecas de um sistema condenado ao fracasso desde sua gênese.
Na obra há uma crítica contumaz ao capitalismo, como não podia
deixar de ser, mas sem tecer nenhum comentário sobre algo de positivo
em tal sistema. Já no socialismo almejado, tudo seria lindo e maravilhoso.
Fica a mensagem implícita de que um outro mundo é possível, o velho
bordão.
Sem querer amenizar os disparates de pura panfletagem ideológica no
referido livro eu pergunto: E daí? Quem não sabe que a área de Humanas, em
especial nas Sociais, está impregnada com ranço marxista e falácias maniqueístas dos mais diversos tipos? E isso há muito tempo.
Lembro-me de um livro escolar de Geografia dos anos 80, acho que já
no governo de José Sarney, que era todo baseado no livro As Veias Abertas da
América Latina de Eduardo Galeano. Tal livro foi considerado a bíblia do
perfeito idiota latino-americano por Álvaro Vargas Llosa e outros escritores,
haja vista a disseminação da obra no nosso continente e a quantidade de idéias
equivocadas inseridas nela.
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A própria Teoria da Dependência, na qual se dizia que os países capitalistas mais avançados (“do centro”) não deixavam os capitalistas menos
avançados (“os periféricos”) se desenvolverem ainda deve ser propalada nos
meios acadêmicos e quiçá em livros escolares, mesmo com os tigres asiáticos
já tendo posto esta teoria em completo descrédito.
O marxismo, embora com todo seu fracasso teórico e principalmente prático, tomou banca em faculdades mundiais, mas nas brasileiras parece
que se tornou monopolista e superou o status de hegemonia de pensamento,
tornando-se uma homogenia. Para quem não sabe, Marx escreveu sua obra O
Capital manipulando os dados dos Blue Books ingleses, pegando só os dados
que lhe convinham e de 30 anos passados!
E mesmo Gramsci, o comunista italiano considerado um teórico do
totalitarismo moderno, é um autor glorificado em nossas universidades.
O economista Eugen von Böhm-Bawerk refutou a teoria econômica
marxista, em especial a estapafúrdia “mais-valia”. Os liberais austríacos Mises
e Hayek já haviam vaticinado o colapso dos sistemas totalitários comunistas
décadas antes da queda do Muro de Berlim. O capitalismo, longe de representar a pauperização da classe operária, se transformou na sua verdadeira
redenção, basta ver a diferença entre o que recebe um operário japonês e
um operário semi-escravizado chinês, que entrega metade do que ganha ao
Estado.
Contudo, nada disso encontra eco nos nossos livros de História de ensino fundamental e médio, e nem nos ambientes acadêmicos dos cursos de Humanas. Não é à toa que em debates na Internet, muitos acadêmicos e mesmo
professores mais ortodoxos de tais áreas se vêem acuados e não raramente tem
que se abster ou apelar para a desonestidade intelectual quando confrontados
com simples leigos autodidatas ou profissionais liberais de setores produtivos,
considerados por eles como parte da “burguesia” má e exploradora.
Mas e os alunos de tais professores, terão eles condições de discernimento para não se deixarem levar por idéias simplistas e errôneas?
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ANTIAMERICANISMO TUPINIQUIM
Em recente artigo ao Correio do Estado, o meu querido ex-professor
Hermano de Melo tratou sobre a intervenção da CIA durante as décadas de 50
a 70 na América Latina e citou em especial o caso do Brasil na intervenção militar de 64. No texto houve a sugestão de que a CIA ou o próprio embaixador
norte-americano da época, Charles Elbrick (que posteriormente foi sequestrado e trocado por presos políticos), deveria ter se desculpado pela intromissão
na política nacional.
Ora, o artigo é deveras correto, porém pecou no quesito de não levar em
conta a situação geopolítica daquela época de Guerra Fria. Se a CIA agiu no
continente americano, o que diremos da KGB no leste europeu? E esta sim
foi muito mais tenaz e sangrenta do que a CIA.
Já em meio a denúncias de assassinatos e de violação sistemática dos direitos humanos contra presos políticos, a KGB coordenou, em 1956, a invasão
da Hungria pelos tanques do Pacto de Varsóvia. No mesmo ano, orientou a
repressão de um movimento reformista na Polônia. A forte influência da KGB
junto à cúpula do Pacto de Varsóvia foi decisiva para a iniciativa do governo
da Alemanha Oriental de erguer o Muro de Berlim, em 1961. Os tanques que
invadiram Praga na primavera de 68 também estavam sob comando da KGB.
E, embora pelos documentos revelados pela CIA, haveria um apoio logístico ao golpe ou contragolpe de 64, não foi ela que o orquestrou. A responsabilidade imputada aos EUA pela intervenção militar de 64 é uma das
maiores mentiras que são repetidas até hoje e que já foram desmascaradas
pelo ex-espião tcheco Ladislav Bittman que contou como os comunistas produziam serviços de desinformação ou blefes em países da América Latina para
aumentar a tensão e gerar um sentimento antiamericano. A confissão está no
livro The KGB And Soviet Disinformation, publicado em 1985.
Nosso antiamericanismo tupiniquim é digno de sorrisos. Os EUA, o capitalismo, o FMI, as elites, tudo faz parte da massa de bodes expiatórios para
justificar as mazelas do mundo.
Eu não morro de amores pelos norte-americanos, mas reconheço seus
méritos dentro do mundo que hoje vivemos. Graças aos EUA, Hitler e seus
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nacionais-socialistas (vulgos nazistas) não obtiveram êxito. Tampouco Stálin
pôde estender seus campos de concentração, os Gulags, e seu totalitarismo
mundo afora.
Como bem frisou o escritor Rodrigo Constantino: “Até mesmo quanto
ao Vietnã, os críticos dos EUA ignoram que o regime de Ho Chi Min, depois
da partida americana, matou em poucos anos cerca de três vezes mais que as
duas décadas de guerra com os Estados Unidos. Não citam o Camboja, que
não teve intervenção americana, e por isso mesmo viu o Khmer Vermelho, do
comunista Pol-Pot, trucidar algo como 25% de sua população. Não pensam
que a ajuda americana na Coréia foi o que possibilitou a sulista ser próspera e
livre hoje, e não como sua irmã do norte”.
Em 1962 já havia no Brasil locais de treinamento de guerrilha, tudo
financiado por organizações esquerdistas. João Goulart não tinha ido à China
de Mao Tsé-tung a esmo, sua simpatia pelo socialismo era declarada. Ele só
esqueceu de dizer se reeditaria no Brasil as medidas de Mao que ocasionaram,
(pasmem, não é brincadeira!), 60 milhões de mortes naquele país. Se bem
que as reformas de base de Goulart eram de caráter inegavelmente socialista.
Havia sim o risco de nos tornarmos a nova Cuba da América Latina. E
meu caro professor como militante dos direitos humanos, com certeza não
aprova o regime de Fidel Castro com suas milhares de execuções sumárias no
paredón ou as prisões cubanas apelidadas de “merdácias” pelos detentos serem
submetidos a banhos de dejetos.
O contragolpe de 64 merece ser melhor debatido. Há um maniqueísmo
que denigre a verdade e o contexto dos fatos. Fica então a pergunta: Deveríamos esperar que o embaixador Charles Elbrick tivesse se desculpado pela
intercessão dos EUA ou deveríamos tê-lo agradecido?
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HÉRCULES 56, JOSÉ DIRCEU E FALSOS DEMOCRATAS
Chegou ao fim, no último dia 11 desse mês, a mostra de cinema de
Campo Grande. Entre longas, curtas e documentários houve a exibição do
documentário Hércules 56, sobre a troca de presos políticos na década de 60
pelo embaixador norte-americano Charles Elbrick.
O documentário mostra o fato com imagens da época e principalmente
o relato de pessoas envolvidas, tanto dos que realizaram o sequestro, como o
jornalista Franklin Martins, hoje na rede Bandeirantes, e de pessoas que foram trocadas pelo embaixador, entre eles o ex-ministro José Dirceu, cassado
por denúncias de envolvimento com o esquema do mensalão.
O enfoque do documentário é de que os sequestradores-revolucionários
lutavam contra a ditadura militar, colocando neles uma aura de democratas
agindo em nome da liberdade política e lutando por melhores condições dos
mais humildes, haja vista o discurso anti-imperialista e das várias pessoas filiadas ao PCB e de movimentos ditos “populares”.
Os libertos foram encaminhados pelo governo brasileiro para o México,
no avião chamado “Hércules 56” (de onde advém o título do documentário)
e mais tarde se encaminharam para Cuba já com patrocínio de entidades
comunistas. Lá, foram recebidos por Fidel Castro e participaram de um curso
de guerrilha com o intuito de promover a luta armada no regresso ao Brasil.
O epílogo traz certo ar de romantismo idealista a todos participantes e
que, segundo a própria fala de um ex-prisioneiro, se o Brasil está melhor hoje
é em grande parte devido às suas lutas. Na verdade é o contrário, o Brasil ainda está pior graças a eles, mas não abordarei este tema no momento.
O documentário não chegou a falsificar a História, mas levou a um tendencialismo de efeito distorcivo ao não responder certas perguntas óbvias, mas
praticamente nunca abordadas:
1º Por que se implantou a ditadura militar no Brasil?
2º Qual modelo de sociedade era idealizada por estes revolucionários?
Ora, a resposta à primeira até que é conhecida, mas dita de maneira parca. Geralmente é propalado de que o governo de João Goulart estava dando
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margem à movimentos populares e, em tempos de Guerra Fria, isso denotaria
uma ameaça comunista que fez com que o Exército agisse. Ao ser implantada
a ditadura, a princípio mais branda, é que houve uma ação maior de grupos
esquerdistas, que também causou uma intensificação da ação militar.
Com essa tese parece-se que houve um exagero reacionário e que o
verdadeiro interessado na ditadura era o governo norte-americano a fim de
que não houvesse novos aliados dos russos no continente. Mas para deixar
claro que a ameaça comunista não era tão tênue assim, podemos lembrar-nos da visita de Jango à China comunista de Mao Tsé-tung, ou mesmo a
homenagem que Jânio Quadros fez em São Paulo a Che Guevara, que embora possa ser considerada mais um desvario do político brasileiro, foi mal
vista nas forças armadas.
Também os assaltos a bancos, no intuito de financiar a guerrilha armada, inclusive causando morte de civis cujas famílias nunca foram indenizadas, ao contrário das indenizações até milionárias que os perseguidos políticos
(geralmente ex-assaltantes e sequestradores) vêm recebendo do Estado nos
últimos anos.
O governo de João Goulart, que não foi eleito presidente, mas assumiu
o cargo num verdadeiro acidente de percurso, além de trazer um ar de insegurança quanto a que lado o Brasil ficaria na polarização mundial da época entre
EUA e URSS, também tinha um viés de populismo que podia descambar
para um autoritarismo ao estilo que Getúlio Vargas imprimiu anos antes e se
manteve no poder solapando a verdadeira democracia.
Quanto ao modelo político-econômico idealizado pelos personagens
reais do documentário é muito fácil de identificar, pois a maioria integrava o
partido comunista ou grupos afins, todos notoriamente de cunho marxista e
como o próprio documentário mostrou, o refúgio dos exilados foi Cuba. A ilha
que com o passar dos anos se transformou num verdadeiro presídio para seus
habitantes, onde pessoas (os balseiros) fogem em pequenas e precárias embarcações rumo a Miami, não obstante o fato de Fidel estar no comando do país
há 47 anos, afastado somente agora por motivo de enfermidade.
Portanto este era o modelo de país que os revolucionários da época queriam, com uma sociedade baseada no marxismo-leninismo. Uma ditadura do
proletariado que na realidade mostrou-se um grande engodo onde foi praticada, não passando de um sistema no qual ocorre um roubo legalizado por
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uma oligarquia estatal e que não quer sair do poder jamais, deixando o país e
o povo na miséria, geralmente conduzidos por colapso econômico.
José Dirceu não participou da guerrilha do Araguaia, mas ele ainda chama seus antigos parceiros de “companheiros de armas”. Aliás, Dirceu não participou de guerrilha nenhuma, apenas ficou vivendo escondido sob pseudônimo
no interior do Paraná. Penso que ele não é de “esquerda” ou “direita”, mas
apenas um oportunista em busca de poder e dinheiro, tanto que sua atual ocupação é de ser lobista de grandes empresas junto ao governo federal. Entretanto,
a ligação emocional com o passado persiste. José Dirceu louvou em seu blog a
melhora de saúde de Fidel Castro mostrada recentemente na televisão.
O interessante no documentário foi notar a ausência de Fernando Gabeira que também participou do sequestro e que décadas depois declarou que
seu grupo à época estava equivocado quanto ao modus operandi.
Após a exibição do documentário houve um debate com a presença do
diretor Silvio da Rin e do ex-ministro José Dirceu que iniciou sua fala já fazendo referências às “falsas acusações” que o levaram a se afastar de seu cargo
político. Quando questionado sobre a comparação entre a ditadura militar
brasileira e a ditadura cubana que persiste até hoje, Dirceu afirmou que toda
ditadura é ruim, mas não iria discutir se Cuba é ou não uma ditadura, pois
esse não era o assunto do filme.
Bom, se um país em que há uma mesma pessoa no comando por 47
anos, no qual há um só partido político e apenas um meio de comunicação,
o impresso estatal Granma (que pode ter uma dupla finalidade haja vista que
na ilha de Fidel praticamente não há papel higiênico para o povo), então eu
não sei o que é ditadura.
Talvez a poetisa cubana Maria Elena Cruz Varela que, após assinar um
manifesto pedindo uma verdadeira abertura democrática, foi espancada pelos
guardas da Seguridad de Estado, agarrada pelos cabelos, arrastada escada abaixo e obrigada a engolir os poemas recém-escritos aos berros de “Que te sangre
a boca, que te sangre a boca!”, possa nos dizer se Cuba é uma ditadura ou não.
Concordo com Dirceu ao falar que as ditaduras são ruins, mas há ditaduras piores do que outras. Para exemplificar podemos fazer uma comparação
entre as demais ditaduras militares latino-americanas (que já terminaram) e a
ditadura cubana (que persiste).
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No Brasil tivemos cerca de 424 mortos e desaparecidos, isso contando
com pessoas mortas em acidentes, suicídios, de exilados no exterior, dos militares e civis mortos pelos guerrilheiros e até de justiçamentos por esquerdistas,
ou seja revolucionários que mataram revolucionários por suposta traição. Só
a ALN – Molipo deu cabo de quatro de seus militantes, tudo em nome do
humanismo esquerdista. Che Guevara não faria melhor.
No Chile foram pouco mais de 3 mil mortos, na Argentina em apenas
7 anos de ditadura contabiliza-se mais de 9 mil mortos e cerca de 30 mil desaparecidos. Realmente uma barbárie. Mas o campeão dos campeões é o país
símbolo do modelo revolucionário esquerdista: Cuba. Lá foram assassinadas
cerca de 17 mil pessoas, sendo 9 mil executadas no paredão no início da revolução castrista e estima-se que mais de 78 mil cubanos morreram tentando
fugir da ilha. Dois milhões de pessoas fugiram do país, 15% dos 13 milhões de
cubanos. Isso corresponderia a 27 milhões de brasileiros no exílio.
A ditadura cubana, em termos relativos (percentual de mortos em relação à população atual), matou duzentos e setenta e sete vezes mais do que a
brasileira; três vezes e meio mais que a chilena e duas vezes e meio mais do
que a argentina. Com o agravante, é bom repetir, de que Fidel continua no
regime até hoje, enquanto os militares retornaram seus países à democracia.
Não obstante o fato dos generais que comandaram o Brasil não terem
acumulado dinheiro e patrimônio indevidos, portanto não foram corruptos;
ainda conseguiram um alto desenvolvimento do país e com distribuição de
renda, sim, pois o próprio Lula é fruto do surgimento da classe média operária
do ABC paulista. Com certeza houve erros na política econômica, haja vista
a inflação que parecia crônica e que após o “milagre econômico” dos anos 70
o país caiu numa ressaca recessiva.
Dirceu também nega seu envolvimento no mensalão. Pela sua afirmação, o saque realizado no valor de 50 mil reais por seu assessor e amigo Roberto Marques da conta de Marcos Valério, assim como sua ex-mulher que
foi agraciada com emprego, empréstimo e negócios também por Valério, não
caracterizam nenhum envolvimento dele com o ato.
Talvez tenhamos que lembrá-lo que o próprio Valério, assim como sua
mulher Renilda e Emerson Palmieri, ex-tesoureiro do PTB, declararam que
José Dirceu conhecia toda a vida financeira do PT, portanto, sabendo da existência dos empréstimos nos bancos BMG e Rural que abasteciam o valerio-

Quem controla o passado, controla o futuro

49

duto, assim como os acordos interpartidários – regados a milhões de reais, no
caso do PL; ou de comandos em estatais, no caso do PTB, que culminaram na
CPI dos Correios – que o PT fechava. Também Kátia Rabelo, dona do banco
Rural, e Ricardo Guimarães, presidente do BMG, tiveram depoimentos que
comprometiam cabalmente José Dirceu.
Mas, pelo andar da carruagem, José Dirceu tem chances de voltar a
vida pública, pelo menos está se preparando e já tem aliados para isso. Não
será uma grande surpresa tendo em vista o contentamento das pessoas, inclusive de professores universitários, que saíram da exibição do filme “Hércules
56” realmente acreditando que os revolucionários de 60 queriam um governo
democrático e não uma sociedade nos moldes cubanos ou soviéticos, ambas
altamente totalitárias.
A tática nazista de Goebbels de mentir repetidamente até que a mentira
se torne verdade parece estar dando certo, e breve acreditaremos que José
Dirceu não praticou nenhum ato ilícito. Ninguém acreditará que ao invés do
poder pelas armas, ele tentou obter o poder para si e para o seu partido com
dinheiro público.
Detalhe: Hércules 56 foi patrocinado pela Petrobras, portanto você pagou por ele.

Os números de mortos das diversas ditaduras, apresentados neste artigo, foram extraídos do texto Os revanchistas brasileiros, a Anistia e Cuba, do blog de Reinaldo Azevedo, que por sua vez utilizou como referências os livros Dos Filhos desta
Terra de Nilmário Miranda e O Livro Negro do Comunismo de vários autores.
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1964, A MITOLOGIA PERSISTE
Do debate, que quase não há, diga-se de passagem, sobre o golpe (ou
contragolpe como alguns o chamam) de 64, filtra-se a necessidade e o respeito à democracia. A ditadura acabou, ainda bem. Contudo, devemos ser mais
argutos e informados sobre o tema para não cairmos em mistificações.
Muitos tentam esvaziar a tese da ameaça comunista, dizendo que foi
uma desculpa para a tomada do poder. O caso não é tão simples assim. A
ameaça comunista não era tão tênue e um golpe de Estado parecia surgir
tanto de um lado quanto de outro. Se não viesse a tal ditadura do proletariado
(eufemismo para ditadura comunista) talvez viesse uma reedição do Estado
Novo populista (ao invés de Getúlio teríamos João Goulart, seu afilhado político). Goulart também poderia ser o Kerensky brasileiro, que seria mais tarde
engolido pelos radicais bolchevistas.
Não é fácil dizer que caminho tomaríamos, mas o cenário brasileiro
e mundial estava muito conturbado naqueles anos de Guerra Fria. Quem,
na época, colocaria a mão no fogo por um governante que visitava com admiração a China comunista de Mao Tsé-tung, entre outros tantos acenos ao
socialismo?
É bom lembrar que João Goulart não foi eleito presidente, mas assumiu
o cargo por um verdadeiro acidente de percurso, ao contrário do que se apregoa que foi deposto um presidente eleito democraticamente.
As tais “reformas de base” – medidas que previam desapropriações de
fazendas, nacionalização de empresas e diversos controles na economia – que
João Goulart propunha, estavam levando o país a uma situação conflituosa.
Jango queria impor suas reformas na marra, passando por cima do congresso,
utilizando-se de discursos populistas e incitando o confronto de classes tanto
em entidades civis quanto militares. Um ardil típico de governos populistas e/
ou socialistas, sedentos por poder.
Leonel Brizola, cunhado de Jango, defendeu a substituição do Congresso por uma Constituinte repleta de trabalhadores camponeses, sargentos
e oficiais nacionalistas. Isso é uma tradicional manipulação da democracia
representativa, usada por Lênin na URSS. Os integrantes dessa Assembléia
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Popular nada mais seriam do que aliados do governo, disfarçados de simples
membros da sociedade civil.
O próprio Luis Carlos Prestes, comunista ligado ao Komintern de Moscou e arquiteto da Intentona Comunista de 35, declarou em março de 1964:
“Estamos no governo, mas ainda não temos o poder”. Diante do acirramento
dos ânimos, o governador esquerdista Miguel Arraes disse que esperava um
golpe “de lá ou de cá”.
A economia estava em crise. As greves duplicaram, de 154 em 1962 para
302 em 1963. A inflação fora de 50% em 1962 para 75% no ano seguinte. Os primeiros meses de 1964 projetavam uma taxa anual de 140%, a maior do século.
“A Marcha da Família com Deus e pela Liberdade” ocorrida em São
Paulo, com um público participante estimado em 600 mil pessoas, e que depois se espalhou em mais cidades do Brasil, foram as maiores manifestações
de repúdio ao caos social anunciado pelo governo de João Goulart.
A Revolta dos Marinheiros foi o estopim do conflito. O cabo Anselmo liderou a revolta, sendo o almirante Sílvio Mota, ministro da Marinha, demitido por
tentar reprimi-lo. Jango então nomeou para seu lugar o almirante Paulo Mário
da Cunha Rodrigues, próximo ao partido comunista. A lembrança da Intentona
Comunista de 35, na qual militares adeptos do comunismo pegaram em armas
e assassinaram companheiros que estavam dormindo, se reacendeu nas Forças
Armadas, sem falar na evidente quebra da hierarquia militar realizada por Jango.
Por três vezes anteriores ao fato citado, os militares avisaram Jango que
não aceitariam desmandos de ordem subversiva. A revista Cruzeiro estampou
a foto de Jango após a intervenção militar, com os dizeres: “Caiu de burro”.
Eis o contexto da intervenção militar de 64, levando-se em conta ainda
o cenário internacional da Guerra Fria, principalmente se lembrarmos que
havia menos de três anos que Fidel Castro pusera-se a favor da URSS.
A ditadura deveria ter acabado antes, sem dúvida. Até Carlos Lacerda
e outros tantos que apoiaram a deposição de Jango, foram isolados da vida
política e depois voltaram-se contra o regime militar. A democracia deveria
ter vindo já em 1965 ou 1966. Embora a estratégia da extrema-esquerda de tomada do poder através das armas fosse bem anterior à época, foi a partir de 67,
com a manutenção de um presidente-general, que a guerrilha tomou corpo.
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Por outro lado, a guerrilha forneceu um álibi para os militares se manterem no poder. O AI-5 só foi assinado depois dos atentados à bomba, roubos a
banco e assassinatos de pessoas como o major do Exército da então Alemanha
Ocidental, Edward Von Westernhagen, em 1968, e do capitão do Exército
norte-americano Charles Rodney Chandler.
De toda forma, os guerrilheiros de 60 e 70 não lutavam por democracia,
mas sim por uma ditadura do proletariado, aos moldes cubanos ou soviéticos,
ambas genocidas e totalitárias. A democracia brasileira deve ser creditada a
pessoas como Ulysses Guimarães e Tancredo Neves, que souberam agir dentro da institucionalidade.
Jango, Brizola, Arraes e outros podiam não ser comunistas de carteirinha, mas Fidel Castro também não declarava abertamente sua ideologia
quando entrou em Havana em 1959. O regime cubano, tão adorado pelos
inimigos mais ortodoxos da ditadura brasileira, é responsável direto por 17 mil
mortos. No Brasil morreram 424 pessoas, entre civis e militares.
Nas mesmas proporções, seria admitir que se os inimigos iniciais dos
militares de 64 tivessem tomado o poder teríamos mais de 200 mil mortos no
período. Parece muito, mas perto dos 100 milhões de mortos do comunismo,
a soma não é tão exagerada assim.
Enfim, este tema pode render muitas páginas de texto ou horas de discussão, não é num artigo que se esgota o assunto, há várias nuances a serem
abordadas. Quem acha que houve uma simples luta de bem contra o mal, e
pior ainda, achando que o mal prosperou, está se escorando na ignorância e
na ingenuidade.
Seguem abaixo palavras de alguns participantes do conflito na época. Os três últimos integraram organizações guerrilheiras e participaram do sequestro do embaixador Charles Elbrick. Todas as declarações podem ser encontradas na Internet.
“O Grupo dos 11 serão, como foi a Guarda Vermelha da Revolução Socialista de
1917 na União Soviética, (...) de espingardas de cargas dos camponeses até revólveres,
pistolas e metralhadoras, usem mulheres e crianças como escudo humano para acobertar a ação do G11 da reação policial-militar, e executem reféns sem compaixão.”
Leonel Brizola, cunhado do então presidente João Goulart, político de carreira
sendo presidente do PDT por muitos anos, numa declaração contida num dossiê
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encontrado pela rádio CBN em 2009 (http://cbn.globoradio.globo.com/hotsites/
grupo-dos-onze/GRUPO-DOS-ONZE.htm). O grupo dos 11, núcleos de combate
que deveriam se multiplicar, nunca foi efetivado a contento, mas mostra a intenção na época do caudilho gaúcho.
“Todos os ex-guerrilheiros dizem que estavam lutando pela democracia. Mas se
você examinar o programa que tínhamos naquele momento, queríamos uma ditadura do proletariado. Esse é um ponto de separação do passado. A luta armada
não estava visando a democracia, ao menos não no seu programa.”
Fernando Gabeira, ex-integrante do MR-8, ex-preso político, trabalhou como
jornalista e se tornou político, transitando entre o PT e o PV, partido que hoje é
filiado.
“Nós também cometemos erros. (...) e se a gente tivesse vencido provavelmente
também teríamos construído outra ditadura no lugar daquela. (...) Eu jamais vou
conciliar com a morte do Márcio, o Márcio Leite Toledo, que foi um colega meu
de militância estudantil e que foi pelo termo que se usa, justiçado, ou seja, morto
pelos nossos colegas porque tinha uma divergência política.”
Paulo de Tarso Venceslau, ex-integrante da ALN, ex-petista e economista.
“Falava-se em cortar cabeças, essas palavras não eram metáforas. Se as esquerdas
tomassem o poder haveria, provavelmente, a resistência das direitas e poderia
acontecer um confronto de grandes proporções no Brasil. Pior, haveria o que há
sempre nesses processos e no coroamento deles: fuzilamentos e cabeças cortadas.
Ninguém estava pensando em reempossar João Goulart.”
Daniel Aarão Reis, ex-integrante do MR-8, participou da fundação do PT e
professor de História da Universidade Federal Fluminense.
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A revista Veja de 03/10/07 trouxe uma reportagem sobre os 40 anos da morte de
Che Guevara, revelando o quão longe ele estava do mito de libertador humanista.
Isso gerou fúria entre os socialistas românticos e adjacências. Quem quiser saber
mais sobre o assunto pode procurar na Internet o documentário Che – Anatomia
de um mito. Para mim, que aos 13 anos de idade era fã do revolucionário e queria
escrever uma biografia sobre ele, tudo isso foi uma redenção mental.

CHE MORRE NOVAMENTE
Volto ao assunto mais uma vez. A polêmica de Che Guevara, o embate
ideológico. A Internet entrou em polvorosa com a matéria da revista Veja.
Queimaram exemplares em frente à editora Abril. Poucos gatos pingados é
verdade. Mas por quê? Simplesmente porque a mistificação foi feita de maneira livre por décadas, e quando se é desmascarada, a verdade dói. Não é fácil
abandonar ilusões as quais se pensava serem nobres e verdadeiras.
Razões da mistificação de Che, algumas já apontadas na Veja:
1º Morreu relativamente jovem, não se tornou decrépito com o sistema;
2º Por ter sido morto ganhou aura de mártir;
3º Plasticidade da foto de Alberto Korda;
4º A propaganda esquerdista sempre foi mais eficiente;
5º Movimentos jovens pró-esquerda, como os de Maio de 68 e a morte
de ídolos da juventude na mesma época (Jim Morrison, Jimi Hendrix,
Janis Joplin, etc.) de certa forma também colocaram Che nessa galeria;
6º Rebeldia adolescente identificando-se com Che, contra o “sistema”
norte-americano;
7º Ignorância histórica, romantismo, ingenuidade.
Muitos citam o guerrilheiro como humanista, defensor dos pobres, etc.
Ledo engano. Confio que Che tinha um ideal, realmente, acho que na sua
cabeça ele pensava estar fazendo a coisa certa.
Hitler também tinha um ideal e ele pensava que estava certo, a destruição dos judeus e das raças inferiores seria um bem para a humanidade. Hitler
achava-se um purificador.
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Dia desses prenderam Nuon Chea, o segundo homem na hierarquia do
Khmer Vermelho. O que ele declarou: “Queria libertar o país”. Mataram 25%
da população do Camboja, a maior parte de civis, vidas inocentes ceifadas e
os algozes pensavam estar libertando o país.
O mesmo deve passar na cabeça dos terroristas islâmicos. Os que morrem pela causa e matam inocentes pensam merecer o paraíso por isso. Nada
mais justo e grandioso.
Embora obcecado pela ideologia e escrevendo algumas frases de efeito, Che também revelou ter comportamento despótico e tirano. Não custava
muito para tirar a vida de alguém que não comungava de seus ideais. Não se
sabe ao certo o número de mortes a atribuir a Che (quatrocentas, seiscentas,
de próprio punho) na qual ele sempre teve atitude pró-ativa. Mórbida opção
para alguém que se formou em Medicina.
Na miríade formada por românticos, inocentes úteis, ignorantes, demagogos oportunistas, ideólogos tarados, sociopatas e – por que não? – vendedores de camisetas, ainda se clamará pelo mito Che. Mas uma ferida já foi
aberta. Mais este muro deve cair. Já era hora.

III. Quando eu falava
desses homens sórdidos...

(Lô Borges e Fernando Brant, Paisagem da Janela)
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VIVA CUBA LIBRE!
No Pan-americano do Rio de Janeiro em 2007 o Brasil teve seu melhor
desempenho na história da competição, mas mesmo assim ainda ficou atrás
de Cuba na disputa pelo segundo lugar no quadro de medalhas. Porém, para
três atletas e um treinador cubanos, aquele Pan-americano, mesmo sem terem
competido e nem recebido medalhas, representa talvez a maior conquista de
suas vidas até hoje.
Foram quatro cubanos que literalmente fugiram da delegação e não devem voltar para ilha-presídio do Caribe. Para muitos leigos tal fato pode passar
despercebido e apenas significar que a vida em Cuba está difícil, mas para quem
tem mais informações acerca de lá, isso remete aos tristes anos da Guerra Fria e
nos traz mais inconformidade em ainda haver no Brasil quem defenda e admire
o governo e a ditadura de Fidel Castro.
Tal fato não é novo, no concernente a Cuba teve início no Pan-americano de 1971 em Cáli, na Colômbia. Torna-se menos surpreendente ainda quando nos lembramos dos casos dos atletas dos antigos países
comunistas que também fugiam de suas “Repúblicas Populares”. Houve
fugas da Alemanha Oriental, China e a mais notória foi a da ginasta romena Nadia Comaneci.
A novidade desse episódio no Rio de Janeiro foi a saída às pressas da maior
parte da delegação cubana, em virtude de boatos de que haveria deserção em
massa. A equipe de vôlei nem foi receber a medalha de bronze. Vaias para Fidel.
Todo país comunista sempre investiu muito no esporte como forma de
propaganda do regime. A Alemanha Oriental sempre esteve na frente da Alemanha Ocidental em conquistas esportivas, mas o Muro de Berlim foi construído para impedir que os habitantes do lado comunista migrassem em peso
para o lado capitalista.
Fidel já lançou mão dos seus bodes expiatórios para justificar as
deserções. Segundo ele, há uma máfia alemã que alicia a deserção de
atletas cubanos. Da próxima vez que eu ouvir Kaká e Ronaldinho negociarem seus contratos irei protestar dizendo que eles estão sendo aliciados, forçados a ficarem fora do país. O velho comandante acha que é

60

Rompendo as Amarras

proprietário dos cidadãos cubanos. O pior é que ele praticamente consegue ser mesmo.
O maior bode expiatório de Fidel é o chamado embargo norte-americano, no qual o único país do mundo que não pratica comércio com Cuba são
os EUA; é mentira que outros países não possam comercializar com a ilha.
Mas não era ele que denunciava o imperialismo dos EUA? Então comercializar com aquele país é sinônimo de ser explorado, e quando os EUA
decidem não ter relações comerciais com a ilha do ditador que promoveu expropriações em massa, também são culpados pelo colapso econômico comunista? Bom senso não faz parte do vocabulário de Fidel Castro e seus asseclas.
Alguns defensores do regime fidelista citam avanços em Educação e
Saúde. Não me delongarei sobre o tema, mas digo que tanto numa quanto
noutra área a situação é altamente questionável.
O índice de analfabetismo é reduzidíssimo, mas cada cubano tem que
sobreviver com aproximadamente 15 dólares por mês. São os letrados miseráveis. Como consequência a prostituição campeia em massa. As gineteiras
procuram os dólares dos turistas – sim, na ilha de Fidel, dolar vale e muito!
Na verdade a Educação é usada como uma forma de doutrinação, a censura é
geral e divulgam-se apenas informações favoráveis ao governo.
O sistema público de saúde é uma falácia. Há um satisfatório para os
membros do partido, onde Michael Moore levou cidadãos norte-americanos no
seu último documentário, e outro sofrível para a população cubana em geral.
Há muito que se falar de Cuba, mas para os que preferirem algumas informações mais rápidas e acessíveis, além da Internet, o filme Cidade Perdida,
protagonizado e dirigido por Andy Garcia (ele mesmo um exilado cubano),
pode colaborar para isso.
Para os pugilistas Guillermo Rigondeaux e Erislandy Lara, para o jogador de handebol Rafael D’Acosta e para o técnico de ginástica artística Lázaro
Lamelas, desejo uma excelente vida nova. Com oportunidades e a liberdade
de optar pelo que considerarem o melhor caminho.
Em vocês mantém-se a esperança de dias melhores, e juntos gritamos:
Viva Cuba libre!
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O artigo anterior não foi publicado pois o ministro da (In) Justiça, Tarso Genro, rapidamente encontrou os cubanos e deportou os boxeadores de volta para ilha. Finalmente,
depois de dois anos, Guillermo Rigondeaux conseguiu fugir novamente; Lara já havia
feito isso um ano antes. Os inimigos da Liberdade podem usar de seus ardis, mas eles não
irão prosperar. Parabéns Lara! Parabéns Rigondeaux!
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LULA, AMIGO DE DITADORES ASSASSINOS
Cuba é uma ditadura comunista. Fidel Castro é um ditador comunista.
Isso não se discute. É fato. Os cubanos trocaram uma ditadura ruim (a de
Fulgêncio Batista) por outra bem pior. Por 49 anos no governo, el comandante
passou o poder para seu irmão somente por motivos de saúde, como se a ilha
fosse uma propriedade particular da família Castro.
Dada a atmosfera dos anos 50 e 60, a revolução cubana tomou ares chiques e progressistas, como se lá estivesse sendo lançada uma nova diretriz para
a América Latina que, segundo as teorias terceiro-mundistas, era subdesenvolvida pelo dito imperialismo de outras nações, em especial dos EUA.
O tempo se encarregou de demonstrar que tudo não passava de ilusão. Cuba é a penúltima economia do continente, e não pelo tal embargo
americano, afinal ganhou gorda mesada da URSS enquanto esta se manteve de pé.
Alguém deveria acusar o Japão de também ter sofrido embargo econômico da China e URSS nos anos da Guerra Fria, mas a ilha oriental nunca
se preocupou com isso, apenas trabalhou para produzir bens de consumo demandados, o cerne do capitalismo, tornando-se a segunda economia mundial.
O Muro de Berlim caiu e algo que se falava de positivo dos países da
cortina-de-ferro mostrou-se propaganda enganosa. Assim é Cuba. A Educação
na verdade trata-se de doutrinação ideológica, que apenas faz uma lavagem
cerebral nos alunos em nome de uma “consciência revolucionária”. A Saúde
então nem se fala, tanto que quando Fidel necessitou de maiores cuidados
apelou para médicos espanhóis. Investe-se no esporte apenas como meio de
propaganda do regime, como todo país comunista sempre fez.
O que acho interessante em tudo isso é que Lula não é um esquerdista
nato. Moldado no sindicalismo, ele é mais chegado a um entendimento de
ambos os lados do que a um confronto, sobretudo ideológico. Porque então
tentar tapar o sol com a peneira desqualificando as críticas a Cuba?
Afinal, de múmias como Marco Aurélio Garcia pode-se entender que
ainda tenham seus devaneios da juventude intactos no seu obsoletismo ideo-
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lógico, mas Lula deveria poupar seus malabarismos verborrágicos para defender a ditadura castrista.
Logo que a URSS entrou em colapso, Fidel Castro estendeu sua xícarazinha pedindo esmolas em países da América Latina. Para isso ele congregou
a esquerda do continente numa reunião chamada Foro de São Paulo, ao lado
do PT, em 1990. O maior fruto disso talvez seja Hugo Chávez, que hoje é fiel
colaborador econômico de Cuba.
Contudo, Lula só se elegeu quando deixou de lado o discurso de luta de
classes, tão caro a Fidel et caterva, tanto que escolheu um rico industrial para
ser seu vice. De forma que não vejo motivos para algum tipo de agradecimento de Lula a Fidel.
No fim penso que apenas o ímpeto de agradar a gregos e troianos é que
pode levar Lula a esta visita a Cuba. Afinal, a antiga ala mais radical do PT
ainda vive com a cabeça nos anos 60.
Mas não é tirando fotos e gargalhando ao lado de déspotas que Lula
ganha ares de estadista, pelo contrário. Ao fazer isso apenas endossa seu desapreço pela democracia e pelos verdadeiros direitos humanos, atestando que
o PT tem sim um DNA totalitário e que não evoluiu, mas apenas se adaptou
para chegar ao poder.

Escrevi este artigo por ocasião da visita de Lula a Cuba bem quando o dissidente
político Orlando Zapata morria em greve de fome. Lula comparou os presos de
consciência de Cuba com bandidos comuns brasileiros, esquecendo-se que ele
também esteve preso por um mês no início da década de 80 no Brasil e lançando
mão de uma greve de fome que ele mesmo confessa que burlou. Lula ganha cerca
de 5 mil reais mensais por este um mês em que esteve preso. Orlando Zapata
e outros milhares de cubanos jamais terão algo semelhante e, muito menos, o
principal: a vida.

64

Rompendo as Amarras

O MINISTRO E O TERRORISTA
A quem causa espanto a recente atitude do ministro da Justiça, o Sr.
Tarso Genro? Para quem não sabe, Genro concedeu asilo político a Cesare
Battisti, que foi condenado a prisão perpétua na Itália pela morte de 4 pessoas.
Ex-integrante de um grupo de esquerda, os Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), Battisti fugiu do seu país após seus crimes.
No Brasil, o italiano está ganhando o status de refugiado político. Engana-se quem pensa que Battisti partiu para alguma luta armada contra uma
ditadura no seu país. Nada disso. A Itália era uma democracia consolidada nos
anos 70 e Battisti tinha como sonho a ditadura comunista, eufemisticamente
chamada de ditadura do proletariado.
Leninista convicto, Tarso Genro tem afinidades ideológicas com o italiano. Afinal, como Lênin dizia: “Os fins justificam os meios”. Para eles, pode-se matar desde que seja pela “causa”.
Interessante lembrar como foi a atitude de Tarso Genro no caso dos
dois boxeadores cubanos que fugiram no Pan americano do Rio de Janeiro
de 2007. Genro agiu como capitão-do-mato e deportou os dois cubanos em
tempo recorde para Cuba. Alegou que os dois queriam voltar imediatamente,
pois estavam com saudades da família. Mentira pura. Posteriormente um dos
pugilistas conseguiu fugir para Alemanha.
Falavam que Cuba era o bordel, ou cassino, dos EUA. Pois atualmente
ela é a senzala dos irmãos Castro, que são recebidos com todas as honras no
Brasil. E quem visita a ilha hoje em dia, percebe que agora sim lá se tornou
um bordel a céu aberto. Também pudera, com a escassez de recursos, a prostituição é o que resta para maioria das mulheres.
Genro também quer rever a lei da Anistia. Para ele é insuportável ver que
os militares que impediram a transformação do país numa sucursal da extinta
URSS, ainda estejam livres por aí. A bolsa-terrorismo já custa alguns bilhões ao
contribuinte, mas isso não é suficiente para nossos bolcheviques frustrados.
Ah sim, quantos aos crimes cometidos pelos ex-combatentes da ditadura
nada se diz. Dia desses li o relato de um ex-militante que contou como fize-
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ram um “justiçamento” por estarem desconfiados da traição de um integrante
do PCB. Após o assassinato eles derreteram o corpo da vítima numa banheira
com ácido. A confissão está na página 73 do livro Memórias de um Stalinista
de Hércules Corrêa, falecido no ano passado. Repugnante.
Battisti está bastante contente, diz que vai voltar a escrever. Provavelmente ele até será chamado pra dar aulas em alguma universidade, onde poderá fazer suas críticas ao capitalismo, às elites, etc. As velhas ladainhas a que
os alunos de Humanas são submetidos há décadas.
O presidente Lula, em sua visita a Corumbá, declarou que não será
um episódio como esse que vai gerar animosidade na relação do Brasil com a
Itália. Mas na Itália, o subsecretário de Estado do Interior, Alfredo Mantovano, declarou que a decisão brasileira é “grave e ofensiva”, e que “O governo
italiano não pode aceitá-la. Em particular, por respeito às vítimas e a seus
familiares”.
Em 2006, o governo brasileiro concedeu ao líder das Farc, Francisco Antonio Cadenas Collazzos a condição de refugiado. O “Padre Medina”, como
Collazzos era conhecido, tinha sido preso pela Polícia Federal em 2005, e o
governo da Colômbia desejava sua extradição. Mas o governo da Colômbia
não tem a simpatia do PT, ao contrário dos terroristas e traficantes das Farc,
que fizeram parte do Foro de São Paulo, uma congregação da esquerda latino-americana, fundada pelo PT e por Fidel Castro.
Sabendo disso e de quem é Tarso Genro, não me surpreendo por Cesare Battisti estar sendo tão protegido pelo poder público. Qualquer um que
alegue ter matado em nome do bordão: “Um outro mundo é possível”, com
certeza será bem acolhido pelo nosso ministro da Justiça.

O STF decidiu pela extradição de Battisti, mas passou o veredito final para o
chefe do Executivo, no caso Lula, que ainda não se pronunciou. Coisas de Brasil.
Políticos do PT, PSOL, PV e PC do B, representantes dos direitos humanos (?!),
pretensos intelectuais e outros boçais fizeram visitas ao assassino, defendendo a
manutenção dele no Brasil como refugiado político.
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FÁBRICA DE ASNEIRAS
O atual governo que manteve a linha econômica do antigo, com o ex-tucano Henrique Meirelles no comando do Banco Central, em nome do
controle inflacionário obtido no governo anterior; que se utilizou e alargou a
rede de proteção social também do antigo governo e que teve a felicidade de
pegar os bons ventos da prosperidade econômica mundial, em grande parte
gerada pela abertura da China e da Índia para o capitalismo mundial, nos
brinda com atos de obsoletismo ideológico.
Digo isso por três fatos recentes. Em ordem: o apoio ao lançamento de
um livro trazendo a memória das vítimas da ditadura militar brasileira, com
clara condenação aos militares; um plebiscito inferindo sobre a reestatização
da mineradora Vale do Rio Doce e uma auto-definição no 3° encontro do PT.
A despeito das mortes que os antigos guerrilheiros causaram (123 no total,
entre civis e militares), como a do tenente Alberto Mendes Júnior, morto a coronhadas a mando de Carlos Lamarca, as indenizações concedidas aos perseguidos políticos já custaram quase 3 bilhões de reais aos cofres públicos, sendo que
a cada mês, as pensões somam outros 28 milhões de reais. O próprio presidente
Lula ganha mais de 5 mil reais por mês por ter ficado preso no DOPS.
Já foram concedidas 17 mil reparações, 13 mil foram rejeitadas, mas ainda há outras 30 mil na fila. Isso que somadas todas as vítimas, incluindo guerrilheiros que foram mortos pelos próprios companheiros nos “justiçamentos”,
chega-se a 424 pessoas.
Não é a questão de se justificar excessos por parte dos militares, mas é
interessante notar que boa parte dessa turma revanchista do atual governo é
admiradora de Fidel Castro, mesmo esse sendo responsável direto pela morte
de 17 mil cubanos, boa parte fuzilada no paredón, e a democracia cubana ser
tão verdadeira quanto uma nota de três reais. No Brasil a História tem sido
escrita somente pela versão dos perdedores. Que se abram os arquivos da ditadura e que caiam as máscaras de certas pessoas que hoje posam de heróis em
pretensa luta pela democracia.
Quanto a Companhia Vale do Rio Doce ser reestatizada, é mais implausível ainda. Ela foi vendida em leilão aberto, se houveram irregularidades que
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se apurem devidamente, mas novamente os dados derrubam as falácias. O
lucro da Vale estatal oscilava em torno dos R$ 500 milhões por ano, hoje esse
lucro passa dos R$ 10 bilhões. Isso gera a discrepância entre o valor pelo qual
ela foi vendida e o valor atual, motivo da reclamação dos que clamam contra
a privatização da empresa. Só de imposto de renda, a Vale pagou mais de R$
2 bilhões em 2005! Gestão competente, sem loteamento político ou aparelhamento por “companheiros”, resulta nisso.
A Vale privatizada traz mais lucro para o país e menos risco de se haver
manipulações espúrias como as que levaram à CPI dos Correios, tampouco
desvios de verbas para caixas 2, mensalões, cuecas endinheiradas, etc. E será
que alguém sente saudades da Telebrás quando tínhamos que ficar meses,
quiçá anos, esperando pela instalação de uma linha telefônica? Por que não
pedem para reestatizar o setor de telefonia?
Termino com uma afirmação da última reunião do PT em que eles
refizeram seu credo socialista e declararam-se anticapitalistas. Ora, conversa
pra boi dormir. É o velho canto da sereia para reatrair a antiga militância, os
inocentes úteis, que debandaram com os sucessivos escândalos que cercaram
o PT nos últimos anos.
Mas vá lá, vamos dizer que a ideologia deles é pra valer. O que seria
o socialismo do PT? Não é o socialismo comuno-marxista que impingiu ao
mundo mais de 100 milhões de mortes. Também não é a social-democracia
escandinava em muito baseada no antigo Welfare State norte-americano. Que
raios de socialismo petista é esse então? Não seria o velho populismo conjugado com um aparelhamento do Estado pela companheirada e admitindo
práticas de mercado que pudessem financiar tudo isso, lógico que sem deixar
o clientelismo de lado?
E aí também reside outro absurdo da assertiva do PT. Declararam-se anticapitalistas. Mas quem financia o Estado? Quem gera capital e trabalho? Por acaso Japão, Coréia do Sul, Taiwan e outros países asiáticos,
outrora pobres, geraram prosperidade pra sua população por outro meio
que não o capitalismo? A China não tem obtido crescimento econômico e
tirado da miséria parte do seu povo com o advento de práticas capitalistas
de mercado?
Perguntas que encontram respostas na demagogia política e na ignorância e anacronismo ideológico de pessoas como Marco Aurélio “Top-top”
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Garcia, o dirigente do PT que escreveu o ato declaratório do partido. Seria
cômico, se não fosse trágico o fato que muitas dessas idéias são repetidas nas
universidades, em especial em cursos de Humanas, por pessoas que se dizem
progressistas sem saber que seu progressismo nos remete ao século 19.
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A DEMOCRACIA E AS INSTITUIÇÕES
Dia desses o presidente Lula declarou que não havia visto as fotos da
nudez de Mônica Velloso, a ex-amante de Renan Calheiros, pois desde que
se tornara adulto não abria mais as páginas da revista masculina em questão.
Como a tal revista surgiu no Brasil no início da década de 70 conclui-se que
nosso presidente ao tempo de sindicalista e nas suas andanças durante as campanhas políticas no Brasil nunca folheou ao menos de maneira fortuita as
páginas da publicação. Sei.
Da mesma forma Lula nega qualquer intenção de promover a possibilidade de uma nova candidatura sua à presidência em 2010. Já é difícil
acreditar nos políticos em geral, mas em especial a palavra do excelentíssimo
presidente da República, para mim não vale nada.
Entretanto, não acredito que Lula tente manipulações para esse intento, não por ele ser um legítimo democrata, mas porque se tornaria menos desgastante politicamente tentar a recandidatura em 2014. Porém, registro aqui alguns motivos pelos quais espero que se mantenha a atenção
em torno disso.
Muitos dos que estão aparelhados no atual governo dificilmente vão
querer largar a mamata estatal e o PT até o momento não tem nenhum candidato natural forte para a sucessão de Lula. Tanto que a campanha do número
3 que o Banco do Brasil promoveu recentemente se não é, daria uma boa
propaganda subliminar para sugerir o terceiro mandato lulista.
Também a proximidade com pessoas da extirpe de Hugo Chávez, Evo
Moralles e, agora, Rafael Correa, põe Lula em contato com aos que alguns
chamam de “esquerda carnívora”, ou seja, antidemocrática e imbuída de ideologia populista e retrógrada, querendo reeditar ações que só alcançaram fracassos mundo afora.
Vale a pena lembrar que Adolf Hitler chegou ao poder pelo Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães de maneira democrática e popular e foi montando sua ditadura totalitária com os instrumentos democráticos
que dispunha e com a anuência da maior parte do seu povo. Em nada Hugo
Chávez fica devendo a Hitler nessa orquestração.
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Democracia não é a ditadura da maioria, lembremo-nos disso. E para
isso existem as instituições, em especial cito o poder Legislativo, o Judiciário
e – por que não? – a imprensa livre. Espero que os dois poderes citados cumpram com seus deveres, mas ressalto a importância da imprensa livre, calada
em Cuba e agora também na Venezuela.
Quando acusam a mídia de ser “golpista”, por revelar as mais variadas
manobras sórdidas, em geral da base governista, lembro-me de Lênin, um
queridinho de boa parte dos ideólogos dessa turma. Pois Lênin dizia aos seus
bolcheviques o que fazer contra os que estavam no seu caminho na busca do
poder: “Acusem-nos do que vocês fazem, chamem-nos do que vocês são”.
De forma que quando os profissionais da mídia jogarem luzes no momento em que ímprobos estiverem dilapidando o erário público e ouvirem
contra si o brado de “Golpistas!”, sintam-se em paz e com o sentimento de
dever profissional cumprido.
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CURSO E EXAME DE GESTÃO PÚBLICA PARA POLÍTICOS
Foi com grata surpresa que ouvi o apoio do ministro da Educação, Fernando Haddad, à iniciativa do governo estadual em se promover exames de
gestão educacional para os candidatos a diretores escolares da rede estadual.
Toda aquela pendenga sobre a “espionagem” do governador André Puccinelli
na reunião da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato
Grosso do Sul) estava jogando uma cortina de fumaça no cerne da questão
que era a exigência da tal prova.
Abro um parêntese logo aqui: talvez o governador tenha agido de maneira desnecessária, mas o planejamento para realização de protestos por parte da Fetems, sem o devido debate, apenas faz transparecer que a entidade não
age de maneira técnica, mas sim corporativa e talvez pior, quiçá partidária.
Pois bem, como apóio o exame que exija conhecimentos pedagógicos
e de gestão educacional para os diretores escolares, também apóio com mais
força ainda um exame com assuntos pertinentes para os políticos. De quantas
CPMFs e impostos diversos poderíamos nos ver livres se houvesse maior profissionalismo e seriedade no tocante ao dinheiro público.
O próprio ministro disse que uma eleição escolar pode trazer malefícios
para a instituição por se escolher um diretor por compadrio ou camaradagem
e não por competência. Não há como não pensar nos nossos políticos, verdadeiros doutores em assistencialismo e clientelismo, mestres no “toma lá, dá
cá”, sendo raríssimas exceções os que têm consciência e competência para
exercer o cargo.
Não podemos eximir de culpa também os eleitores que alimentam este vício da democracia brasileira. Ao menos então que se exija que os candidatos a cargos públicos passem por um exame e, se necessário, um curso específico para área.
Para controlar a inflação, desde meados da década de 90, o governo
parou de imprimir papel-moeda a seu bel prazer para cobrir seus custos. O
Banco Central foi, e é, preponderante nisso. Entretanto os gastos para financiar a máquina (mal gerida) estatal não diminuíram e o país vem então numa
escalada de impostos já há alguns anos. Depois não sabem as causas do nosso
pequeno crescimento econômico e do desemprego que não abaixa.
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Quem não viu no Jornal Nacional os vereadores brasileiros num congresso-fantasma em Buenos Aires, fazendo turismo com o dinheiro dos impostos que são frutos de quem trabalhou de verdade? Um dos “representantes
do povo” ainda apareceu no vídeo se gabando de ter aumentado o número de
funcionários de confiança e a verba de gabinete. É ou não é uma vergonha?
Este talvez tenha sido um caso aberrante, mas quanto dinheiro não é
desviado por corrupção, desperdício de material, licitações mal conduzidas,
superfaturamentos, burocracia, falta de planejamento, controles e metas; enfim, de uma gestão profissional na área pública.
Como observo que as melhores empresas urbanas ou rurais são gerenciadas ou têm assessoria permanente de profissionais capacitados do ramo,
há muito penso que a administração pública necessita de administradores de
fato. Ou alguém dúvida que haja outra empresa com fluxo de caixa maior que
o Estado? O problema é que quem financia esta empresa, de uma forma ou de
outra, são todos os cidadãos, independentemente de classe social.
Alguns articulistas como Stephen Kanitz e Carlos Alberto Sardenberg já
compararam a gestão pública do Brasil com a dos Estados Unidos. Segundo Sardenberg, é comum nos EUA que prefeituras contratem executivos, profissionais
de mercado, para a administração. O prefeito, político eleito, define as linhas de
ação, mas a gestão é profissional. E mesmo quando não há gerentes de fora, a administração pública, com frequência, procura seguir as regras da gestão privada.
Um exemplo interessante também vem da Noruega. Lá cada cidadão
recebe na sua conta bancária um dinheiro referente ao lucro da estatal petrolífera. Aqui no Brasil pagamos uma das gasolinas mais caras do mundo, graças
ao monopólio da Petrobras. O petróleo é nosso e a conta também! Ações da
BR só indo comprar com recursos próprios.
Sem dúvida o poder Executivo estaria mais à frente nessa questão de
qualificação técnica, mas os representantes do Legislativo que têm o poder
de criar leis também deveriam ter conhecimentos a respeito da gestão pública. A própria aprovação do orçamento público deveria contar com auditores profissionais. Quanta barganha e mensalões não se economizariam
com isso também.
Sei que um país no qual o mandatário maior não aproveitou seus anos
de tempo livre, entre uma eleição perdida e outra, para melhor se qualificar, é
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difícil exigir que os demais representantes do povo façam um curso ou exame
de gestão pública, mas sonhar não custa nada.
Como diz Stephen Kanitz: “O Brasil não é um país injusto, é um país
mal administrado”.

74

Rompendo as Amarras

EU FUI UM FISCAL DO SARNEY!
Lá estava eu do alto dos meus nove anos de idade, chegando à fila para
comprar leite – e que fila! Preocupado, observei que depois de mim vieram
poucas pessoas. Esperamos o leite chegar e só aí a fila começou a andar, depois de um tempo a notícia: “Acabou o leite”. Voltei para casa chorando e
acho que por causa disso meu pai nunca mais me mandou ir à padaria.
Estávamos em época de inflação naquele ano de 1986, o plano cruzado
com seu congelamento de preços era a esperança de domar o dragão que
fazia os preços subirem todos os dias. Já entendendo alguma coisa do mundo
que me cercava, enchi-me de orgulho com o presidente José Sarney que conclamava todos os brasileiros para sermos fiscais contra o aumento de preços
desenfreado. Com vontade política e espírito de união venceríamos!
Bom, o que aconteceu foi o que eu descrevi no primeiro parágrafo: escassez de produtos. Depois um mercado negro começou a se delinear e, por
fim, o congelamento de preços foi por água abaixo. Só muito tempo depois fui
entender que um plano socialistóide intervencionista como aquele só poderia
resultar no que aconteceu mesmo.
Falando nisso comemoramos recentemente 15 anos de plano Real. O
que causava a inflação? A impressão de papel-moeda desenfreada do governo que, ineficiente, tinha que cobrir seus custos, em muito agravados pelo
contingente de paquidermes estatais oriundas do governo militar. A carga tributária era relativamente baixa, menos de 20% do PIB. Como o governo não
conseguia se sustentar com os impostos, apelava para a expansão monetária,
causando inflação, o pior imposto para os mais pobres.
A oferta de crédito é outro fator causador de inflação, mas a expansão
monetária é de longe o principal.
O plano Real basicamente consistiu em não se fabricar papel-moeda a
esmo, no equilíbrio de fluxo de caixa do governo que vendeu suas empresas
ineficientes – nas satanizadas privatizações – e apelou para um aumento de
impostos para cobrir seus gastos. Hoje quase 40% do PIB vai para o governo.
A inflação foi controlada, não houve mais escassez de produtos e eu não
chorei mais.
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Ah, sim, eu me lembro de uma mulher que chorou de emoção por ocasião do lançamento do plano cruzado – o do congelamento de preços –, era a
economista Maria da Conceição Tavares. Anos depois ela se elegeu deputada
federal pelo PT. Observa-se que José Sarney e o PT já tinham coisas em comum há muito tempo.
Há um livro do Sarney chamado A Onda Liberal na Hora da Verdade
que é uma coletânea de artigos, em geral criticando o “neoliberalismo”. O
economista austríaco Ludwig von Mises disse: “O liberalismo tem a honra de
ser a doutrina mais odiada por Hitler”. Já eu digo: “O liberalismo tem a honra
de ser a doutrina mais odiada por José Sarney... e também pelos petistas!”.
Tivesse Sarney lido um pequeno livro de Mises, chamado As seis lições,
ou apenas o capítulo de quinze páginas que fala sobre inflação, o Brasil não teria passado pelo desastre inflacionário e nem Sarney ficaria falando bobagens
sobre o que ele não conhece.
O slogan de José Sarney naquela época: “Tudo pelo social”, não podia
ter sido mais falso pelas consequências do seu governo. A inflação foi a maior
causadora do aumento da desigualdade social no país. Havia os “com-poupança”, que conseguiam se proteger um pouco com a ciranda financeira dos bancos; e os “sem-poupança”, que viam o dinheiro quase virar pó em suas mãos.
Sem falar que o Maranhão é um dos estados mais pobres do país, mesmo com
a família Sarney estando no poder há anos.
Eu não culpo exclusivamente José Sarney por ele ser o que ele é. Eu
culpo também seus eleitores. E acredito que eles sejam da classe A, B, C, D,
Z, enfim, de qualquer letra. Mas defendo a democracia representativa e suas
instituições. E se um político eleito pelo voto popular não se revelar digno do
cargo que ocupa, a destituição é o que lhe cabe, assim como medidas punitivas também.
Sai daí, Sarney. Não me faça chorar de raiva novamente.

A despeito de todas as acusações de nepotismo, atos secretos e favorecimentos, José
Sarney se manteve na presidência do Senado.
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LIBERALISMO E CONTRACULTURA
Um dos movimentos de contracultura com que mais me afeiçoei foi o
movimento punk, que teve sua gênese nos anos 70. O som dos americanos
Stooges, MC5, New York Dolls e, posteriormente, Ramones, lançaram as bases do que seria mais tarde esculpido e transformado numa estética completa
na Inglaterra, a partir de bandas como Sex Pistols e The Clash.
Não foi à toa que o ambiente de propagação tenha sido lá. O país estava
numa crise econômica e social, o desemprego tinha altos níveis, principalmente entre os jovens. Os proletários suburbanos não tinham perspectivas de
dias melhores. Eram os excluídos do Welfare State, que finalmente tinha se
mostrado uma armadilha de longo prazo.
“Do it yourself!”, ou “Faça você mesmo!”, era o lema do movimento.
Ou seja, não espere por ninguém, principalmente se esse alguém for o governo. A atitude valia mais que a formação técnica para qualquer coisa. Por
isso mesmo as canções não possuíam mais do que três acordes. Era um som
básico, feito por músicos incipientes.
O movimento teve uma ideologia anarquista. Curiosamente no Brasil,
o punk, pela sua crítica contra o sistema – que sempre é remetido como capitalista independentemente das nuances – flertou com o socialismo, principalmente pela banda Garotos Podres. Embora “Anarquia Oi!” seja um grande hit
da banda, o vocalista, que se formou em História, declara-se socialista.
Mas Anarquia e Socialismo são antagônicos e a exemplo do que acontecera no passado, nas desavenças entre o socialista Marx com o anarquista
Bakunin, culminando na expulsão dos anarquistas da Internacional Socialista, o caminho do punk seguiu outro rumo. A diminuição dos tentáculos do
Estado aproxima liberais e anarquistas.
No âmbito político-econômico foi Margaret Thatcher, uma discípula
dos liberais austríacos, quem deu a melhor resposta. Suas ações destruíram
a cidadela construída pelo corporativismo sindical e desbloquearam a economia e o acesso ao emprego. A Inglaterra chegou aos anos 90 com níveis
crescentes de oferta de trabalho. Os jovens ingleses não vagavam mais sem
perspectiva de renda e de um futuro melhor.
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Na música o movimento punk se diluiu, mas também se remodelou.
Havia as acusações de “traidor do movimento” para os que, como Billy Idol,
tinham se lançado mais ao showbizz capitalista. Apareceram os “punks de butique”. E mesmo Johnny Rotten tentou retomar o Sex Pistols décadas depois
com o declarado objetivo de simplesmente ganhar dinheiro.
O punk também se desdobrou em new wave, pós-punk, gótico, hardcore, influenciou o grunge, entre outras tantas vertentes. Mas isso é outra história. Arruaceiros e desocupados que não entendem o movimento, por vezes
mancham a reputação do mesmo. A esses, a lei e a punição.
E eu? Acho que continuo um pouco punk. Do it yourself!
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A REVOLUÇÃO LIBERAL
Por ocasião da eleição presidencial de 2006, achei muito interessante a
proposta do candidato Cristovam Buarque que propunha uma revolução doce,
uma revolução pela educação. Como exemplos de países que passaram por essa
revolução, o então candidato citava Irlanda, Espanha, Nova Zelândia e países
conhecidos como os Tigres Asiáticos (Coréia do Sul, Cingapura e Taiwan).
O interessante é que Cristovam Buarque se considera de uma corrente
política chamada de “esquerda”, pois foi do PT e está hoje filiado ao PDT.
Nos seus programas eleitorais volta e meia conclamava os “jovens idealistas
da esquerda”. Lembro-me que na época, em um encontro, chegaram a lhe
questionar sobre como seria a implantação do socialismo no Brasil, ao passo
que rapidamente ele tergiversou. Óbvio, pois os países que Cristovam mirava
não tinham nada de socialistas, ou de “esquerda” que seja.
Retornei esta lembrança e a vontade de escrever este texto, pois acabei
de ler o recém-lançado livro A Volta do Idiota de Álvaro Vargas Llosa e outros
escritores, que trata sobre o atual cenário geopolítico da América Latina.
Um dos capítulos se refere exatamente sobre a tal revolução doce nos países que Cristovam citava há um ano. Contudo, ela não foi somente uma revolução na educação (o que seria até certo ponto inócuo), mas sim um conjunto de
medidas que geraram sensíveis e positivas modificações em tais países.
Resumidamente estas medidas estão calcadas na racionalização dos gastos públicos, diminuição de impostos, menos burocracia para abrir e fechar
empresas, flexibilização trabalhista, atração de investimentos externos, maior
garantia jurídica com leis mais objetivas, ambiente amigável para os negócios
e, finalmente, grandes apostas nos campos da educação, da ciência e da tecnologia, boa parte em parceria com a iniciativa privada.
Para citar somente o caso da outrora pobre Irlanda (que já é chamada
de Tigre Celta), após as medidas descritas acima o país vem crescendo mais
de 7% ao ano desde 1993, a renda per capita está chegando perto dos US$ 40
mil, uma das maiores do mundo. O desemprego é baixo, perto dos 5%. Os
indicadores sociais estão melhorando a cada ano. O gasto com educação não
é muito diferente do brasileiro, cerca de 4,3% do PIB. O que faz a diferença
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mesmo é o grau de liberdade econômica, que não é nada mais do que o bom
ambiente para as atividades econômicas e produtivas.
Houve um período de ajustes, com fechamento de empresas e setores
ineficientes, mas em médio prazo os resultados mostraram-se altamente satisfatórios. Foram medidas baseadas no bom senso e de cunho liberal que
ocasionaram isto.
Países que há poucas décadas eram exportadores de mão-de-obra, com
pessoas buscando sobrevivência e oportunidades em outras nações, tornaram-se
importadores de mão-de-obra. Para o horror dos marxistas (ainda há pouco pensava que estavam extintos) o capitalismo não exclui, pelo contrário, ele inclui.
Na América Latina o modelo mais próximo aos países citados é o Chile,
que mesmo governado pela socialista Michelle Bachelet, não alterou o modelo
econômico herdado dos tempos de Pinochet, um ditador com inúmeros crimes
no currículo, mas que optou por um modelo econômico sensato e próspero.
No Brasil, o termo “neoliberal” virou xingamento nos meios acadêmicos. As poucas medidas de caráter liberal, como as privatizações, movidas pela
necessidade em face de um Estado falido na década de 90, geram reclamações até hoje. Sorte dos ressentidos que a Internet banda larga (não estatal
obviamente) está aí para dar vazão à raiva.
Alguém tem que avisar essa turma que um país que tem quase 40% do
PIB abocanhado pelo Estado, que se encontra no 82º lugar entre 157 países
ranqueados no índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, leis
trabalhistas do tempo de Getúlio Vargas, papeladas e burocracias que empurram empresas e trabalhadores para a informalidade com o agravante de se ter
uma previdência por isso mesmo deficitária, entre outras inúmeras coisas, está
longe de ser neoliberal.
Enquanto isso vamos observando a onda crescente de populismo em
alguns países da América Latina, com alguns respingos por aqui também.
Cargos de confiança por compadrio ou nepotismo seguem em alta no meio
político, a despeito de quem vai pagar a conta do aumento de gasto estatal
pelo cabide de emprego. Nossa elite acadêmica vai bradando contra o “neoliberalismo usurpador” e topamos com candidatos “de esquerda” propondo
uma correta revolução doce, mas omitindo que ela nada mais é do que uma
revolução liberal.
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13 E 31
O ano está acabando e pretendo escrever estas linhas antes de seu fim.
Este ano quebrei uma promessa, falei no início que não escreveria ou, pelo
menos, evitaria assuntos político-ideológicos. Quem acompanhou os artigos e
posts percebeu que passei longe disso.
Muito bem, como já passei dos 30, e acho que não há muito mais de
interessante que se fazer depois dessa idade, pelo menos ela me serviu como
uma numerologia curiosa.
Lá pelos idos de 1990 eu tinha 13 anos. A infância acaba aos 10, portanto
eu já tinha uma bagagem pré-adolescente dos 11 e 12 anos que me conferiram
alguns pensamentos. Ah sim, me lembro da primeira vez que escutei Faroeste
Caboclo do Legião Urbana (eu falo “do” Legião e não “da” Legião), eu tinha
11 anos. Gostei da música e da letra, virei fã, mas foi só quando tinha 13 anos
que comprei o disco Que país é este?
Putz, escutava o dia inteiro. De chofre também comprei os dois anteriores. Do primeiro escutava muito Geração coca-cola.
Resumindo, lá estava eu, um recém-adolescente, fã de rock de protesto,
preocupado com os problemas da sociedade. As críticas ao sistema e à sociedade só podiam ter uma conotação anticapitalista, afinal uns têm muito e outros não têm nada. Os trabalhadores que mais suam a camisa ganham menos
que uns engravatados que só assinam papéis. O mundo parecia muito errado
mesmo.
Não sei por que cargas d’água fiquei sabendo que Karl Marx era o cara
que havia criticado o sistema que vivíamos. Pensei que valia a pena lê-lo. Peguei O Capital na biblioteca da escola. Argh, quanta asneira, li umas 30 páginas. Parei depois da tal da “mais-valia”, o argumento era tosco, não levava
em conta outros itens do custo de produção, mas apenas a mão-de-obra. Sem
contar que o tom irascível do alemão me causou repugnância.
O Muro de Berlim que caíra no ano anterior, e os balseiros cubanos –
aliás, até então gostava muito de Cuba, me parecia um modelo a ser seguido
na luta contra o imperialismo americano – me fizeram perceber que a His-
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tória desmentira o velho barbudo e não havia porque me preocupar com ele.
Mas eu continuava insatisfeito com o estado de coisas do mundo.
Depois de ler um livrinho do Paul Singer (apesar do nome, ele é brasileiro), acabei achando que Keynes era quem tinha resolvido a parada ao instituir o Welfare State. A essa altura eu já estava com 14 anos. Fui um keynesiano
desde então. Ser de centro-esquerda era o que me parecia correto. Contudo,
na prática do meu dia-a-dia, a influência dessa opinião foi zero.
De qualquer forma os meus 13 anos foram a minha fase mais “esquerdista” vamos dizer assim. Meu remédio foi ter lido um pouco de Marx. Acho que
os esquerdistas não lêem Marx, por isso proferem as asneiras marxistas.
Hoje, aos 31, esta maldita Internet me puxou para o lado direito da força.
Tudo bem, eram idéias que eu já nutria, mas foram muito mais referendadas
nas minhas horas on-line.
Sou um direitista, sou um liberal? Não sei, talvez não completamente,
até porque acho que estes rótulos são um tanto engessantes; mas definitivamente esquerdista não sou. Acho que o bom senso tem de vir antes de tudo.
Os esquerdistas neomarxistas são os maiores inimigos? São eles que impedem a felicidade do mundo?
Não, claro que não, simplesmente porque acho que nossos maiores
inimigos somos nós mesmos, com a vantagem de também sermos os nossos
maiores amigos. Tudo depende de cada um.
Quanto à felicidade... esta é mais difícil, mas não tenho dúvidas de que
também depende de cada um.
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MARIONETES DE MARX
No seu artigo Neoliberalismo e a crise, (Correio do Estado, 29/05/09), o
professor Hajime T. Nozaki discorre sobre a dita doutrina e a atual conjuntura mundial. Aliás, não existe “neoliberalismo”, mas sim o liberalismo que,
embora haja vertentes – escola austríaca, escola de chicago – possue a mesma
fundamentação econômica básica desde Adam Smith. Farei algumas observações ao citado artigo.
Friedrich Hayek realmente escreveu sua obra-prima O Caminho da Servidão em 1944. Contudo, o livro não se constitui num manual de como seria
a doutrina liberal no campo político-econômico, mas foca mais nos fundamentos teóricos coletivistas que levaram à formação do nacional-socialismo
(nazismo), fascismo e do comunismo. Hayek também não poupou críticas ao
keynesianismo, representado pelo Welfare State.
O colapso dos sistemas totalitários comunistas foi bem prenunciado por
Ludwig von Mises, pela incapacidade de tais sistemas gerarem preços reais e factíveis para a Economia, daí a escassez generalizada que havia em tais países. Mas
é a Hayek que é atribuído o apontamento para a maior causa da ruína dos países
que adotaram os modelos marxista-leninistas: a ausência de liberdade individual.
É simplesmente um erro ligar O Caminho da Servidão com a atual crise
mundial, como fez o professor Hajime. Como eu já disse, o citado livro não é
um manual, mas sim um alerta sobre o processo de perda da liberdade individual; e também porque esta crise econômica não é advinda do liberalismo.
Se o professor leu outro liberal, Milton Friedman, da escola de Chicago, vai saber que a crise de 29 não foi causada pelo livre mercado, da mesma
forma que a atual, ao contrário do que muitos papagueiam, não é.
Algumas obras recentes já demonstram as impressões digitais do governo na atual crise, mas em especial gosto de assistir no youtube alguns vídeos
que trazem o médico e político Ron Paul explicitando que os juros artificialmente baixos exercidos pelo FED, entre outras coisas, desembocariam numa
crise. O vídeo é de 2005. Num link há um vídeo de 1983 de Ron Paul também
anunciando uma futura crise em decorrência da política econômica governamental. A crise veio em 1987.
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Ah, sim, Ron Paul tem um quadro com a imagem de Hayek no seu
escritório. E mais também, Ron Paul é quase uma voz solitária no partido
Republicano. O seu antigo partido, o Libertário, que é realmente calcado nos
ideais liberais, não tem representatividade política relevante.
Há aí outro ponto importante: é simplesmente falso que o “neoliberalismo” seja hegemônico, como disse o professor Hajime. Se fosse, os países
ricos não fariam subsídio agrícola e nem praticariam um proteccionismo de
mercado em desfavor dos nossos produtos. Há uma lista de coisas as quais os
liberais são contra e que se fazem presente na Economia mundial.
Ainda no seu artigo o professor Hajime afirma sobre o “neoliberalismo”:
“...a sua aplicação tem levado os trabalhadores a duras penas.”
Grande equívoco. As menores taxas de desemprego do mundo estão nos
países que adotaram medidas liberais. O Chile que foi citado pelo professor
Hajime, é um exemplo na América Latina. Sugiro que o professor Hajime
procure o índice Heritage de Liberdade Econômica. A correlação entre liberdade econômica e menor índice de desemprego é notória.
“... o neoliberalismo trouxe um aprofundamento da desigualdade e da
miséria no mundo inteiro.”
Agora vou usar as palavras corretas: isso é mais uma MENTIRA, uma
MENTIRA que é usada compulsivamente por uma leva, ou turba de pseudo-intelectuais.
As idéias liberais do século 19 contribuíram para derrubada de algo que
acompanhou a humanidade por milênios: a escravidão. As idéias liberais
no século 20 serviram de contraponto aos sistemas totalitaristas e quando
postas em prática deram o empurrão final nas combalidas repúblicas comunistas. No final do século 20 e início do século 21, assistimos milhões de
pessoas saindo da pobreza generalizada graças ao capitalismo referendado
pelas idéias liberais.
O professor Hajime ainda cita a África como se lá fosse um lugar que
tenha a ver com “neoliberalismo”. Não há nada mais distante do liberalismo
do que a África. Peço novamente que ele consulte o índice Heritage. Os últimos países do citado índice são os poucos países comunistas que persistem no
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mundo, como Cuba e Coréia do Norte, e a maioria dos países africanos. Aliás,
a famélica Zimbábue do ditador Robert Mugabe, por acaso é “neoliberal”?
Incomoda-me o fato de apontarem tantas “crises” no capitalismo, sem
eu nunca tê-los ouvido apontar alguma crise nos países socialistas, mesmo
com as pessoas arriscando suas vidas para saírem deles. Incomoda-me falarem
que o “neoliberalismo” trouxe a miséria, sem nunca falar que o marxismo tem
a ver com as mais de 100 milhões de mortes do comunismo e que mesmo Hitler apenas copiou seus campos de concentração dos Gulags soviéticos.
O professor Hajime não está sozinho, sua coleção de equívocos é repetida por gente teoricamente gabaritada, Emires Sáderes e Marilenas Chauís da
vida, e reproduzem-se em salas de aulas tanto de ensino universitário quanto
de ensino médio, deformando opiniões.
Para quem tiver interesse, O Caminho da Servidão e outras obras do
gênero podem ser obtidas gratuitamente para download neste endereço: http//
www.ordemlivre.org/ebooks
Eu me coloco a disposição do professor Hajime para um debate. Meu
e-mail está logo abaixo. Aliás, desafio ele e qualquer outro que tenha opiniões
semelhantes. Como disse Mises: “Idéias, e apenas idéias, podem iluminar a
escuridão”.
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20 ANOS DA QUEDA DO MURO
Engana-se quem pensa que a queda do Muro de Berlim representa algo
somente para os alemães ou para o povo do leste europeu. A queda do Muro
de Berlim representa a vitória da humanidade sobre a opressão, sobre a escravidão mais atroz que já foi presenciada no planeta e que pretendia sim chegar
até nós. Uma escravidão ardilosa que a princípio se dizia pelos fracos e oprimidos, que prometia um novo mundo, um novo homem, um paraíso na Terra.
As repúblicas comunistas, numa inversão do sentido das palavras, se intitulavam “democráticas e populares”. Nem uma coisa nem outra. A ignorância
brasileira permite que tenhamos até um partido cujo nome é PC do B. Não
haveria nada de errado em se fundar um partido nacional-socialista, ou nazista, afinal de contas os nazistas mataram bem menos do que os comunistas. É
pela ignorância que um pagodeiro e uma bandeirinha de futebol integram
este partido. É cômico, mas não deixa se ser um tanto trágico.
Siglas partidárias à parte, a queda do Muro representa a vitória parcial
– sim, parcial – da democracia, da economia de mercado, da propriedade privada e da liberdade, todas elas aspirações da natureza humana. Contudo, as
viúvas do Muro continuam a empunhar suas bandeirolas, dissimuladamente,
mas continuam. Para isso, tais quais lobos em pele de cordeiro, utilizam-se de
causas aparentemente nobres.
A esquerda insiste em alardear nossos males, mas vendendo falsos remédios para eles. Estão presentes em movimentos indigenistas que pregam o
ódio irrestrito aos proprietários rurais, açulando confrontos, atiçando conflitos. Buscam, como sempre, um cadáver para servir de mártir da causa.
Os bolivarianos entre nós declaram almejar o que foi perdido no leste europeu. Para eles não bastam as mais de 100 milhões de mortes do comunismo. Eles
tentam requentar o velho prato podre da bazófia socialista, célere em dividir,
mas falha em produzir. E ai de quem for contra eles, os monopolistas da virtude.
E também temos por aqui nossas inversões dos sentidos das palavras.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário deveria se chamar Ministério do
Subdesenvolvimento Agrário, haja vista a equivocada reforma agrária que ao
insistir num modelo de produção obsoleto e inviável, só faz produzir mais
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pobreza no campo e de quebra também na cidade que tem que arcar com os
impostos que financiam tal devaneio.
O Ministério da Igualdade Racial deveria se chamar Ministério da Desigualdade Racial, ou do Preconceito Invertido, como queiram. As entidades
dos direitos humanos, muitas vezes se parecem com direitos dos desumanos,
ou direitos dos bandidos, nunca das vítimas.
Não posso deixar de me lembrar de George Orwell, que no seu magnífico livro 1984, anteviu ou diagnosticou este método de inversão da realidade
que ocorre nos governos socialistas: “O Ministério da Paz cuida dos assuntos
de guerra; o Ministério da Verdade trata das mentiras; o Ministério do Amor
pratica tortura; e o Ministério da Pujança lida com a escassez de alimentos”.
Nossos intelectuais, também com honrosas exceções, poderiam se chamar de pseudo-intelectuais. Recentemente assinaram um abaixo-assinado
contra a CPI do MST. Disseram que tal CPI se tratava de algo que seria contra
o povo brasileiro. Mais uma inversão.
Contra o povo é esta escorchante reforma agrária que já distribuiu área
equivalente a três estados de São Paulo e cujas pessoas agraciadas com a terra
mal conseguem sobreviver dela, apresentando baixíssimos índices de produtividade. O sistema é falho, simples assim.
Quem paga no final este custo da reforma agrária? O povo, oras, os
pagadores de impostos indiretos, via aumento do custo de vida embutido nos
produtos.
Não por acaso, bem pouco antes da derrocada comunista, vários intelectuais ocidentais apregoavam a superioridade do planejamento centralizado
soviético em detrimento da economia de mercado. Nada mais falso, nada mais
invertido. Não se enganem com mercadores de ilusão ou bem-intencionados
que, em boa parte, nada mais são do que humanistas genocidas.
De toda forma o dia 9 de Novembro, dia da queda do Muro de Berlim,
é uma data a ser lembrada e comemorada; sem deixar de saber que o preço da
liberdade é a eterna vigilância.
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IDÉIAS TÊM CONSEQUÊNCIAS
Sim. Eles sabem quem eu sou, eles me perseguem. Sorrateiramente
montam suas rodinhas de conversa por onde passo e, voilá, tecem seus comentários estapafúrdios para eu escutar. Eu, o Joseph McCarthy campo-grandense, estou sendo caçado pelos neocomunas, ou melhor, pelos neobobos.
Estava nos corredores da Universidade Federal, saindo do banco, quando ouvi de um grupo de acadêmicos a seguinte frase: “Vai ser uma apresentação sobre direitos humanos numa visão marxista, você se encarrega disso”.
Deixei os barbudos de lado e entrei no carro, mas aí tive o estalo. Como
pode haver direitos humanos numa visão marxista? Quem conhece um pouco
da vida pessoal de Marx, sabe que lhe faltaram muitas qualidades para chegar
ao status de canalha.
Sobre as opiniões do filósofo alemão, bem observou Nélson Rodrigues:
“As cartas de Marx mostram que ele era imperialista, colonialista, racista, genocida, que queria a destruição dos povos miseráveis e ‘sem história’, aos quais
chamava de ‘piolhentos’, ‘anões’, ‘suínos’ e que não mereciam existir. Esse é
o Marx de verdade, não o da nossa fantasia, não o do nosso delírio, mas o sem
retoque, o Marx tragicamente autêntico”.
O marxismo é aquela doutrina de luta de classes que no fim tenta validar a violência. Eu posso matar ou ser morto, depende se sou burguês ou
proletário. Na prática, a doutrina marxista resultou em pilhas de cadáveres,
ditaduras e supressão das liberdades individuais.
Gostaria de reencontrar meu antigo professor de História. Ele fazia chacota sobre a frase: “Comunistas comem criancinhas”, que, segundo ele, foi usada
como um ardil para espalhar uma aversão ao comunismo na população simples
e ignara do país em meados da década de 60. E eu concordava com ele.
Só recentemente fiquei sabendo que a barbárie nos países da cortina
de ferro foi tanta, que pessoas foram levadas ao canibalismo para não morrer
de fome. Pesquisem na Internet. O Livro Negro do Comunismo de Stéphane
Courtois e outros, e A Ilha dos Canibais de Nicolas Werth são algumas obras
impressas sobre o tema.
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Para se ter uma idéia, a tragédia de Holodomor na Ucrânia, matou mais
pessoas do que o Holocausto judeu. Nessa dantesca fome gerada pelos comunistas, também houve relatos de canibalismo.
Eu não me abstenho de afirmar que Marx teve responsabilidade nisso.
Suas idéias eram erradas já na época e sua engenharia social somente poderia
gerar o caos. Foi o que aconteceu.
Pergunto novamente: Há algum direito humano nisso?
Indignado, saí do carro. Iria questionar sobre essa aula-palestra que o
acadêmico (ou professor, não sei) estava mencionando. Passei perto do grupo,
mas não tive coragem de abordá-los. Um pouco de vergonha pela exposição,
mas mais por pensar que no fim poderia se descambar para aquelas discussões
infrutíferas e que apenas tentariam me desqualificar como “burguês-reacionário-direitista”, ou qualquer coisa parecida.
Voltei para o carro. Para me aliviar, pensei que se aqueles caras estivessem
num filme da sessão da tarde seriam os loosers, e pouca atenção seria dada a eles.
A tal aula ficaria perdida em alguma sala obscura da UFMS e não havia risco de
(mais) um derramamento de sangue em nome de “Um outro mundo é possível”.
Lembrei também dos líderes do Khmer Vermelho que tiveram aulas
com professores marxistas em Paris e puseram em prática tais idéias no Camboja. Resultado: extermínio de 25% da população daquele país.
Aqui no Brasil o marxismo parece que resultou numa legislação trabalhista paternalista (a despeito de ter sido importada da Itália de Mussolini),
um Judiciário que, via de regra, é parcial ao laboral, e uma falta de consciência e responsabilidade sobre deveres e direitos entre empregadores e empregados. Ou seja, atrasa, mas ao menos não mata.
Nem sei porque ainda me aborreço tanto. Já combinei comigo mesmo
que os grandes problemas que enfrentamos são pela corrupção geral e ineficiência pessoal. Deve ser pela ideologia enganosa e pelo número de mortos que
ainda tenho pinimbas quando ouço algo semelhante ao marxismo.
Pelo menos entendi porque parte do pessoal dos direitos humanos (DH),
muitas vezes podem ser confundidos com defensores dos direitos dos terroristas, direitos dos bandidos e assassinos, e por aí vai. Ou seja, a tal visão marxista
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aplicada aos direitos humanos ocasiona uma inversão de valores. Os bandidos
só são bandidos porque, nessa teoria, eles são vítimas da sociedade. A responsabilidade individual é banida, e o que vale é justificar a transgressão cometida.
Tempos atrás vi na TV um representante do DH colocando em pé de
igualdade as prisões colombianas que trancafiam os narcoguerrilheiros das
Farc, com as prisões na selva onde ficam as pessoas sequestradas pelas Farc.
Comparação absurda. Ingrid Betancourt que o diga.
Infelizmente algumas idéias anacrônicas ainda prosperam na academia.
Apesar de menores do que no passado, elas ainda podem gerar alguns efeitos
deletérios. Mas sou otimista, elas serão substituídas, mesmo eu não abordando
algumas rodas de conversa.
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ECA. O NOME JÁ DIZ TUDO
Abaixo, uma lista da idade mínima de indivíduos para responderem por
seus crimes em alguns países. A pena, a depender da idade do condenado, é
aplicada em prisões especiais.
Sem idade mínima: Luxemburgo.
07 anos: Austrália, Irlanda.
10 anos: Nova Zelândia, Grã-Bretanha.
12 anos: Canadá, Espanha, Israel, Holanda.
14 anos: Alemanha, Japão.
15 anos: Finlândia, Suécia, Dinamarca.
16 anos: Bélgica, Chile, Portugal.
De onde tirei esta lista? Do blog do Reinaldo Azevedo. De quando? De
Abril de 2007, acho que por ocasião da morte do menino João Hélio. Provavelmente ela será repetida mais vezes. Todas em vão.
Muitos dizem que diminuir a idade penal não adianta. O que adianta
então? Medidas sócio-educativas, mais carinho, mais amor? Será que faltou
carinho para Suzane Richtoffen não matar seus pais?
Há uma degeneração em nossa sociedade. O sistema prisional é falho,
sem dúvida, mas isso não pode garantir a inimputabilidade, mesmo parcial, de
uma pessoa que já sabe o que é certo e errado, que já pode escolher o mandatário maior do país e que já pode até ser pai ou mãe de família.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, faz coro com nossa
constituição. É direito pra tudo que é lado, mas na hora de cobrar os deveres...
Tal qual o menor semi-imputável, temos também o índio semi-imputável. O que na prática pode ser lido como inimputável. E dá-lhe violência nas
aldeias do MS. De certo é porque falta terra, e não porque a impunidade é um
aval para a criminalidade.
Medidas sócio-educativas podem ajudar? Podem, mas também não resolvem a questão. Fosse assim não haveria crimes em países que teoricamente
são exemplos de civilidade, tais quais alguns europeus.
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Percebo que há uma preocupação por parte de muitos em “recuperar”
o transgressor e trazê-lo de volta para o convívio social. Ora, isso parece louvável, mas na prática, o que se tem observado é que ao invés da recuperação do
contraventor, a baixa capacidade de punição do Estado acaba não inibindo as
transgressões, sendo que vários delinquentes reincidem no crime.
Alguns podem achar que estou em uma cruzada contra o pensamento
comum da academia brasileira. De certa forma estou, mas só no que considero errado. Boa parte do entulho regressivo que engessa o país é concebido
nas universidades. Pairam por lá idéias que sugerem que é a sociedade quem
faz o criminoso. A culpa é sempre de alguém, menos de quem cometeu a
transgressão.
Isso está errado e deve ser combatido. O crime é uma escolha individual e muito bem consciente para quem opta por isso. Condescender com a
marginalidade, e, pior ainda, quando esta assume características hediondas, é
simplesmente ser conivente com o crime.
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ALGOZES DE SI MESMOS
Enquanto a sociedade não se desvencilhar das amarras do politicamente
correto e de um desvio ideológico construído por décadas, ela será alvo de si
mesma. Difícil compreender? Vou dar um só exemplo para a questão.
Os fatos:
Tivemos há algumas semanas atrás, bloqueios em rodovias do MS por
parte de integrantes do MST. Eram contrários à troca do presidente do Incra, Luiz Carlos Bonelli, que está sob graves acusações de desvio de dinheiro
público. As lideranças do MST alegam que o processo de assentamento irá
atrasar com a mudança no Incra. O senador Valter Pereira está indicando
para o cargo o professor Flodoaldo Alencar, notório participante de organizações cooperativistas.
Algumas perguntas e respostas óbvias:
Alguém já viu algum produtor rural fazendo piquete pela mudança do
ministro da agricultura?
Nunca.
Eles queriam terra, financiamento ou assistência técnica?
De maneira nenhuma, simplesmente protestando contra a troca de um
cargo que está sendo ocupado por uma pessoa no mínimo suspeita.
Isso é motivo para infringir o direito de ir e vir dos cidadãos que trafegam
nas rodovias?
Penso que não.
Um chefe de órgão público que está com graves acusações de desvio de
dinheiro deve ser mantido no cargo, seguindo no comando das verbas?
Espero que não.
O médico veterinário e professor Flodoaldo Alencar, que é especialista
em cooperativismo, têm credenciais para assumir o Incra?
Todas. A reforma agrária deveria ter sido feita desde o início por técnicos
e pessoas da área rural e não por oportunistas ou malucos ideológicos.
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O processo de assentamento será atrasado por isso?
Penso que não. E se este atraso representar menos desvio (leia-se “roubo”) de dinheiro público, então ele será necessário.
Então vamos ao filtro:
As lideranças do MST têm uma estreita ligação com alguns chefes do
Incra. É através do Incra que se procedem as desapropriações, indenizações
aos proprietários rurais e todo dinheiro canalizado para reforma agrária. Um
presidente que não faça parte da turminha dessas lideranças dificilmente vai
facilitar algum tipo de desvio de recurso.
Já houve algum desvio da reforma agrária? Na CPMI da Terra, que talvez não tenha sido tão noticiada, haja vista a quantidade de CPMIs que tivemos nos últimos anos, (procurem na Internet o artigo Podridão agrária de
Xico Graziano), falava-se em somas milionárias. 41 milhões por um ralo, 18
milhões por outro e por aí vai. São assombrosos os valores que saíram do erário
público e misteriosamente sumiram no caminho.
O que estas lideranças que vislumbram um rio de dinheiro, via Incra, fazem quando se sentem ameaçadas? Mobilizam a massa ignara às
estradas. De duas formas: ou influenciam incutindo insegurança quanto
à obtenção dos lotes ou simplesmente chantageiam os que lá não forem
protestar. No atual caso do MS, até o recurso das cestas básicas estava
sendo usado como meio de manipular as pessoas. Tal fato é, no mínimo,
um descalabro.
Aí entra a minha afirmativa do primeiro parágrafo: A opinião pública
em geral, mesmo cansada dos diversos atos do MST, ainda pensa se tratar de
algo justo e procedente, por considerar que os sem-terra são pobres trabalhadores rurais lutando por melhores condições. Não percebem que estão sendo
vítimas de uma grossa picaretagem capitaneada por alguns espertalhões que
usam uma massa de manobra que, na amplitude das pessoas cadastradas, muito pouco tem de trabalhador rural.
No fim acabam endossando um golpe no qual as vítimas são elas próprias, via impostos, é claro. Ou o dinheiro público para reforma agrária tem
outra origem?
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A reforma agrária não é mais necessária. Os verdadeiros sem-terra já
foram assentados há muito tempo. Um “sem-terra” hoje é como um “sem-fábrica”, um “sem-padaria”, um “sem-apartamento na praia”, e por aí vai. Ou
seja, qualquer um pode se classificar como um “sem-alguma coisa” e isso não
é nada mais do que normal.
Há sim os “sem-emprego” ou “sem-renda”. Pessoas pobres que, iludidas,
se encaminham para os barracos de lona; e os “sem-vergonha”, as lideranças
que se utilizam dessa massa de manobra para auferirem dividendos. O modelo de reforma agrária que aí está apenas condena os “sem-emprego” a se
manterem na miséria e na dependência estatal.
Há ainda um bom número de pequenos oportunistas que possuem renda e moradia, mas engrossam as fileiras do movimento simplesmente no intuito de pegar cestas básicas e de conseguir um lote para em seguida comercializá-lo ou trocá-lo por qualquer coisa. Vale casa na cidade ou até carro velho.
O Brasil fez uma das maiores reformas agrárias do mundo. Estima-se
que já foram distribuídos mais de 80 milhões de hectares para reforma agrária. É uma área três vezes maior que o estado de São Paulo. Somente nos
oito anos do governo FHC, o gasto orçamentário do Incra chegou, em valores atualizados, a 20 bilhões (isso mesmo, bilhões!) de reais. Os resultados
em termos de produtividade e emancipação das famílias assentadas como
todos sabem são pífios.
Eu não tenho dados a respeito, mas amparado na lógica, posso concluir
que boa parte do dinheiro das privatizações dos anos 90, foram gastos (ou desperdiçados) na reforma agrária.
Estudos de 2004 apontavam um custo médio para os cofres públicos
de 100 mil reais para cada família assentada, sendo que a renda média dos
assentados ficava em torno de 300 reais. Dificil planejar desperdício maior
de dinheiro dos pagadores de impostos. O associativismo e o cooperativismo conduzidos por pessoas sérias, com aptidão rural e em parceria com
o agronegócio seriam opções sensatas para a viabilidade econômica dos
assentamentos.
Não é pecado almejar um pedaço de terra para si. Acontece que o movimento que encabeça isso já provocou conflitos e achaques demais à República e aos cofres públicos para ficar impune e ainda posar de benfeitor social.
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Eu que cresci em casa de BNH, nunca vi meu pai promover invasão ou
fazer piquetes enquanto esperava sua casa. Vi sim ele pagar religiosamente suas
prestações da casa própria, fato que muitas vezes não se dá com os assentados.
Que se abram linhas de crédito em algum Banco da Terra para aquisição de lotes rurais conjuntos, mas que não se permitam os ataques à democracia, ao Estado de Direito e, sobretudo, aos cofres públicos por essa horda de
falsos líderes que dissimuladamente advogam em causa própria.
A bem pensar, ostentam o vermelho socialista nas bandeiras, mas nos
recônditos dos seus lares preferem mesmo o verde, não o dos campos, mas
sim o das cédulas.

Abaixo, um exemplo do que acontece na reforma agrária brasileira:
“Em 28 de maio de 2004, o Grupo Bertin adquiriu a Fazenda Eldorado e Alambari, a cerca de 30 quilômetros de Sidrolândia, por R$ 73,6 milhões. Em agosto
do mesmo ano, apenas quatro meses após a conclusão da venda, o Incra começou
a negociar a aquisição das terras, que acabaram sendo compradas pelo instituto
por R$ 179,7 milhoes. Uma valorização de 106,1 milhões e um prejuízo para os
cofres públicos federais.
(...)
Desde a semana passada o jornal tenta contato com Luis Carlos Bonelli, superintendente do Incra, mas não obtêm retorno.”
Fonte: http://www.mnp.org.br/index.php?pag=ver_noticia&id=394706
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BATENDO NA CANGALHA DO(S) BURRO(S)
Meu pai usava a expressão “Batendo na cangalha”, referindo-se ao gesto
ou meias-palavras de pessoas que davam o recado de maneira não totalmente
direta, mas através destes sinais, numa alusão ao carroceiro que bate na cangalha do seu animal de tração (geralmente um burro de carga) para dar uma
ordem, mas sem vocalizá-la. Apesar de ruidosos, foi este o âmago dos protestos
dos tais “movimentos sociais” em onze estados neste mês de junho.
Cito algumas particularidades. Houve protestos no RS contra o eucalipto. A
demanda por madeira continua alta, seja in natura, seja pelos subprodutos como a
celulose, de modo que quem quer preservar a Amazônia e florestas naturais, presta
um grande desserviço ao meio ambiente em ser contra a silvicultura comercial.
Também interessante foi o protesto no Nordeste. Destruíram um laboratório de pesquisa com cana-de-açúcar. Quem conhece os canaviais do sudeste
e centro-oeste do país, sabe que boa parte da mão-de-obra vem de nordestinos
egressos da terra natal em busca de emprego e renda. Por que então lutar contra esta cultura, na própria terra dos trabalhadores?
Há os velhos (pré)conceitos anticapitalistas nos protestos. “Contra a monocultura”, “Contra a concentração fundiária”, etc. e etc. É o ranço do subdesenvolvimento intelectual arraigado no meio acadêmico e ungido por setores
da Igreja Católica. Enquanto não respondermos à altura os argumentos destes
senhores, teremos que conviver com eles. Ou então que nos unamos a eles e
estendamos os protestos a mais setores!
Que tal sermos contra a monocultura das montadoras de automóveis,
que só sabem fazer veículos automotivos? As grandes redes varejistas também
deveriam ser criticadas. Pior é a concentração de computadores que utilizam
o Windows, unicamente na mão de Bill Gates. Abaixo todos eles!
Só não sei o que dizer aos usuários de automóveis (sejam populares ou
de luxo), aos que compram no crediário em lojas populares e aos crescentes
usuários de computador no país.
Quem se opõe ferrenhamente ao desenvolvimento natural das atividades econômicas, seja no campo ou na cidade, não está ajudando em nada
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a minorar os problemas sociais, pelo contrário, contribui para mais atraso e
exclusão social. É o que fazem a maior parte destes tais movimentos sociais.
No meio das lideranças dos tais movimentos, que agora chamo de anti-sociais, há os ideólogos, sim, mas há mais os oportunistas que fizeram daquilo
um meio de vida. É a estes que escrevi o título do artigo.
Nunca antes na história deste país houve tanto dinheiro passeando na
mão de ONGs e dos tais movimentos anti-sociais. As ações conjuntas deles
atrapalham, mas não irão colapsar o sistema capitalista, o bode expiatório para
todos os males do universo. Boa parte deles sabe disso, mas seguem piqueteando e mandando seu recado codificado ao governo:
“Estamos aqui. É ano de eleição e queremos dinheiro. Observem bem,
há muitos votos na nossa mão!”
E o governo? Bom, este põe a polícia para funcionar e os manifestantes
após terem dado o recado saem de cena. Ninguém é responsabilizado pelos
danos e prejuízos causados. O recado é entendido pelo burro de carga e este
segue mandando dinheiro e esperando os votos dos movimentos anti-sociais.
Mas eu pergunto: o verdadeiro burro de carga nesta história é o governo,
ou quem o financia pagando os impostos?
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O CAMARADA HUMANISTA E NÓS
“Camaradas! O levante kulak nos cinco distritos de sua região deve ser
esmagado sem piedade. Os interesses de toda a revolução o exigem, pois a
luta final com os kulaks está doravante engajada por toda parte. É necessário dar o exemplo: 1) Enforcar (e digo enforcar de modo que todos possam
ver) não menos de 100 kulaks, (...) 2) Publicar seus nomes. 3) Apoderar-se
de todos seus grãos. 4) Identificar os reféns (…) Façam isso de maneira que
a cem léguas em torno as pessoas vejam, tremam, compreendam e digam:
‘eles matam e continuarão a matar os kulaks sedentos de sangue’. Telegrafem em resposta dizendo que vocês receberam e executaram exatamente
estas instruções”.
Este foi Lênin, o comunista soviético em um telegrama para seus subordinados. “Kulaks” era como eram chamados os proprietários rurais da Rússia.
Conflitos de terra ainda matam gente até hoje, mas esse caso merece especial
atenção.
Penso que, em primeiro lugar, seria o fato de Lênin ainda ter seus escritos levados a sério em alguns ambientes acadêmicos. O fracasso e as barbáries
cometidas na ex-URSS geralmente são jogadas nas costas de Stálin; Lênin
seria o “bom revolucionário” humanista. Como vimos pelas palavras do telegrama, o humanismo de Lênin ficou guardado apenas em alguns trechos dos
seus livros, mas longe dos seus atos na vida real.
Lênin, em nome de uma revolução justa e fraterna, promoveu milhares
de mortes. Estima-se 17 milhões de mortes no decorrer do século 20 na ex-URSS, boa parte de fome. Por uma funesta ironia, a Ucrânia, uma das terras
mais férteis do mundo, foi palco da tragédia de Holodomor, onde 10 milhões
de pessoas morreram de inanição, motivadas pelos interesses políticos dos comunistas.
No Brasil tivemos conflitos e mortes no campo e palavras tresloucadas
de Stédile e alguns líderes aloprados do MST, mas no geral passamos bem
mais longe das vias de fato como na ex-URSS. Também o modelo de reforma
agrária brasileira foi muito diferente dos expurgos dos kulaks e da coletivização estatal das terras. Hoje o Incra é praticamente um agente de mercado na
aquisição de terras para reforma agrária. Menos mal.
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Mas o objetivo do texto é demonstrar um primórdio da raiva aos proprietários rurais. O desrespeito e – por que não? – a inveja à propriedade privada,
levaram a portentosos desastres. Falácias são repetidas e geram idéias distorcidas da realidade. Na ótica comuno-marxista, bons e maus são “carimbados”
pela sua classe social e não por suas ações e procedimentos. Nada muito longe
do que era o critério de raça para o nazismo.
Ano passado, um amigo do MNP (Movimento Nacional dos Produtores) me chamou pra ir a algumas escolas fazer marketing da classe rural,
explicando a importância dos produtores rurais, que geralmente eram mal
vistos e até difamados. Argumentei que boa parte da má imagem da classe era
gerada pelos professores que advinham das universidades, todos influenciados
por idéias marxistas e ali que devíamos nos concentrar. Contudo, ele achou
melhor prosseguir falando aos alunos do ensino médio e não aos aprendizes
de mestres do ensino superior.
Como eu já disse uma vez, nos ambientes acadêmicos ninguém se declara comunista (na prática não são mesmo), apenas são “críticos” da atual
conjuntura social. É pena que a tal visão crítica seja eufemismo para uma
visão maniqueísta e marxista.
Porque me preocupo com isso? Afinal de contas os dias de hoje já não
são os mesmos da Guerra Fria com sua luta no plano ideológico e real. Definitivamente não temos clima para uma revolução comunista ou algo do tipo.
Ora, é que mesmo sem a pretensão de promover uma revolução sangrenta, o discurso “crítico” acadêmico é gerador de animosidade e ódio social,
dando combustível para movimentos pseudo-sociais que não raramente são
tomados por oportunistas, drenam recursos públicos, e que, por vezes, podem
sim descambar para atos de violência. Além do fato de que as falácias, ao serem generalistas, podem ser encaradas como um ato de calúnia e difamação.
Também não considero salutar um filho de funcionário ouvir que seu
pai é explorado pelo patrão. O bom empregador que paga todos os encargos
sociais e cumpre com as obrigações trabalhistas deve se enojar com a possibilidade real de tal cena vir a acontecer.
Ano passado uma mãe de aluna se indignou com o viés ideológico do
conteúdo das apostilas do colégio de sua filha. Não muito antes, em Santa
Catarina, uma mãe também se queixou pelo fato de seus filhos voltarem da
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escola perguntando se seu avô (um produtor rural) era um latifundiário malvado. Por fim, o jornalista Ali Kamel abordou o assunto ao demonstrar os
disparates ideológicos contidos num livro de História amplamente utilizado
pela rede pública e privada.
Uma batalha que há de se travar é a de idéias. Críticas são bem vindas
desde que não sejam as velhas bazófias do que se conveniou chamar de “esquerda”. Até hoje o que tirou os países da pobreza foi o capitalismo, e uma de
suas bases é o respeito à propriedade privada.
Quando digo que tenho críticas a uma parcela dos produtores rurais é
pelo fato de achá-los ainda muito pouco capitalistas, ou seja, pouco profissionais e empresarias. E penso que a questão do investimento (ou da falta dele)
em recursos humanos da mão-de-obra rural é um agravante disso. Contudo
não é por meio de coação, ou outro subterfúgio, que isso deve ser modificado.
Não há o que se discutir na importância da democracia, da economia
de mercado e, no caso abordado, no respeito à propriedade privada. Não é nos
dobrando às críticas dos que mataram milhões que construiremos um mundo
melhor.
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PRODUTOR RURAL, AQUELE CRÁPULA
Assisti pela Internet a um programa no qual um professor do Paraná
criticava uma campanha publicitária da FAEP, a Federação da Agricultura do
Estado do Paraná, na qual veicularam a seguinte frase: “Se você se alimentou
hoje, agradeça a um produtor rural”. A justificativa do professor era de que os
produtores não produziam simplesmente para matar a fome de ninguém, mas
sim para poder prover a si mesmos com o lucro gerado por um produto, no
caso qualquer alimento ou produto agrícola por eles comercializados.
O professor em tese está certo, e por ser professor de História Econômica
tenho certeza que se baseou em Adam Smith, que disse a célebre frase “Não
é da benevolência do açougueiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar,
mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses”. Corretíssimo.
Embora eu considere a produção de alimentos uma atividade nobre em
si, ela é uma atividade capitalista que precisa ser economicamente viável para
prosperar. Contanto, o mesmo professor há de convir que no Brasil a inversão
de valores e a deturpação de conceitos chegaram a tal ponto que a campanha
da FAEP se justifica e muito. Digo isso pelo fato do produtor rural ser visto por
uma parcela da sociedade de uma maneira que já não faz parte da época em
que vivemos.
Já há algum tempo certos “formadores de opinião” querem infligir algumas pechas aos produtores rurais que consistem mais ou menos no seguinte:
Não importa o tamanho da sua propriedade rural, se foi fruto de herança ou se
foi comprada, não importa o que você produza, você é um latifundiário. Sim,
e se você não é um latifundiário explorador da mão de obra alheia, você é um
devastador da natureza. E se você não é devastador da natureza, provavelmente você será um latifundiário improdutivo.
Tais idéias beócias devem-se a inúmeras falácias que foram sendo repetidas e “colando” numa parte do senso comum. Não vou elencá-las agora
para não me alongar, talvez fosse o caso de outro texto. Dessa forma analisarei
apenas o pensamento deturpado que citei no parágrafo anterior.
Primeiro, o conceito de latifúndio é proferido a esmo, sem o devido
conhecimento do termo. Latifúndio, em definição, é uma área superior a 600
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módulos rurais, em geral superando 12 mil hectares conforme a região. Na
prática o que temos, em geral, são pequenas, médias e grandes propriedades.
A tendência que se observa é a da terra ser naturalmente dividida entre os herdeiros, tornando as fazendas menores com o tempo.
Para pequeno efeito de comparação, saliento que o Brasil possui uma área
média de propriedade rural menor que a dos EUA e da Austrália. Quanto ao índice GINI que mede a concentração de terras, o Brasil apresenta o valor de 0,802,
sendo o 9º lugar nas Américas. Também não é nada que se configure como uma
concentração gritante, a despeito do que alguns desatualizados apregoam.
Mas e uma grande propriedade rural, qual o problema com ela? Então
consideraremos uma montadora de automóveis como um latifúndio automotivo, uma grande rede de lojas populares um latifúndio comercial, uma grande
rede de varejo sendo um latifúndio varejista, e por aí vai. E teremos desapreço
pelos seus proprietários por serem “latifundiários” mesmo que não-rurais?
Outra coisa, se dissermos que uma propriedade é improdutiva, do que
seus donos vivem? Qual a vantagem em se possuir uma propriedade e não
usufruir economicamente dela? Será que o tal proprietário não gosta de dinheiro? O próprio presidente do Incra admitiu recentemente que não existem
mais propriedades improdutivas no Centro-Sul do Brasil. E reitero, já não
existem mais esses tais latifúndios improdutivos há muito tempo mesmo.
Quanto à pecha de explorador, considero-a pior ainda. O assalariado
rural médio não recebe muito, é verdade. Sua remuneração fica em torno de 1
a 2,5 salários mínimos. Mas se alguém tem algum emprego melhor para uma
pessoa de baixa escolaridade, em geral analfabeta ou no máximo com primeiro grau completo, e num local onde ela vai ter moradia sem pagar aluguel,
tem leite (não adulterado!) de graça, luz, água encanada e carne subsidiadas
(quando não são de graça também) e a possibilidade de se alimentar com frutas e verduras que cultivar, então fique à vontade para ir às fazendas e tentar tirar de lá os funcionários do campo. Vale a pena lembrar que o salário mínimo
rural é, há muitos anos, aproximadamente 10% superior ao mínimo da cidade.
Quanto à questão ambiental, é inegável que houve danos ao meio ambiente, principalmente pela falta de conhecimento, em especial no manejo
de solo e da pastagem, ao adentrarmos o cerrado para nele produzirmos. Porém, considero o panorama mais estável hoje, mas sem dúvida não podemos
deixar de atentar para o meio ambiente.
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Abro um parêntese nesse ponto para comentar uma situação kafkaniana
ocorrida este ano. O Incra desapropriou uma fazenda em Selvíria – MS por
excesso de reserva legal! Isso mesmo, a proprietária querendo cumprir mais do
que a lei ambiental pedia, deixando mais de 20% da sua área com vegetação
intocada, teve a fazenda considerada improdutiva e posta em processo de desapropriação. O mais interessante é que quem acompanha o meio rural sabe
que na atualidade boa parte das agressões ao meio ambiente são produzidas
pela ocupação humana proveniente dos assentamentos rurais.
Ao escrever este texto não tive a intenção de enaltecer o produtor rural.
Também tenho críticas à área da qual faço parte, mas quis fazer justiça e elucidar o porquê de certas coisas. Falácias são perigosas, ainda mais quando tendem a jogar a opinião pública contra um setor que além de produzir alimentos e demais produtos que geram empregos e alavancam o desenvolvimento,
é responsável por mais de 30% do PIB nacional.
Sei também que muitos não possuem a tal visão deturpada de que falei.
Aliás, uns ainda consideram o produtor como uma pessoa de alto poder aquisitivo, “rica”, embora no triênio 2004-2006 tenhamos passado por uma grande crise
na qual os produtores descapitalizaram ou contraíram dívidas, e muitos simplesmente se mantiveram na atividade por não viverem exclusivamente dela.
Realmente, há pessoas que acham que os produtores rurais são privilegiados, talvez até mesmo o referido professor considere isso. Esquece ele que,
como funcionário público, o que dá condições de sustentar seu salário são os
impostos frutos da economia do Estado, em muito baseada no agronegócio.
Será que a FAEP vai ter que fazer uma campanha publicitária para lembrá-lo
disso também?
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IMPOSTOS IMPRÓPRIOS
Uma celeuma estabeleceu-se na última reunião geral dos associados da
Novilho Precoce – MS. O presidente Nedson Rodrigues, ao explanar as ações
da diretoria em 2007, citou que havia proposto para o governador André Puccinelli que se usassem recursos do Fundersul para promoção do marketing da
carne bovina. Alguns no auditório já se puseram contra, pois se estaria endossando um imposto o qual julgam improcedente.
O deputado Ary Rigo, que estava presente como associado, tomou a
palavra em seguida e defendeu o Fundersul. Disse que até outros estados estavam copiando a idéia, que quem não quisesse pagar não pagava, mas para isso,
deveria ser recolhida a parcela do ICMS que foi “trocada” pelo Fundersul, e
que estavam estudando a cobrança de tal imposto das usinas de cana.
Concordo com o marketing da carne bovina, como Nedson demonstrou, houve um incremento significativo no consumo de carne com algumas
ações de marketing por parte da associação. Só que em minha opinião este
marketing deveria ser patrocinado com o recolhimento anual dos produtores
para a CNA (Confederação Nacional da Agricultura).
Quantos milhões não se arrecadam nesta “contribuição obrigatória”,
eufemismo para imposto sindical obrigatório, que os proprietários rurais pagam e vêem migrar para sede da CNA em Brasília? É um dinheiro que a
CNA, Federações da Agricultura e Sindicatos Rurais deveriam ter uma pauta
em comum para seu uso. O marketing da carne e de toda cadeia produtiva do
agronegócio seria um item fundamental nisso.
Quanto ao deputado Ary Rigo, fez-me rir o argumento de que outros
estados estavam copiando a “boa idéia” do Fundersul. Lembrei-me de Adam
Smith que disse: “Não há nada que um governo aprenda mais rápido com
outro do que a cobrança de impostos”.
Talvez por isso os anglo-saxões, mais apegados aos ensinamentos de
Adam Smith e dos fundamentos do capitalismo, possuam nações mais prósperas que a nossa. Os anglo-saxões sempre desconfiaram da ameaça do poder
outorgado aos governantes, por isso sempre quiseram limitá-lo. Nisto está uma
premissa do que eles chamam de Liberdade.
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Independentemente de sigla partidária ou matiz ideológico, os governos
brasileiros avançam sobre o bolso do contribuinte. Além do fato de impostos
serem coercitivos, o mau uso deles, como no caso do Fundersul, é gritante.
Paga-se o tributo e pouco se vê de retorno. Várias pessoas na referida reunião
negaram as tais melhorias na nossa malha viária que o deputado Ary Rigo
mencionava.
O próprio governo passado admitiu que o Fundersul estava sendo usado
para cobrir outros gastos públicos. Quando se desvia um recurso específico
(como no caso do Fundersul que foi criado para manutenção das estradas)
para cobrir um outro gasto público, já não é um ato correto, mas pior ainda é
quando se desvia para um gasto privado, portanto ilícito, tipo mensalões, cartões corporativos e outros mais. É por esse mau uso do dinheiro público que a
classe política já não tem a menor credibilidade ao reivindicar mais impostos.
Os recursos do Fundersul não deveriam ser geridos exclusivamente pela
administração pública. Como um Fundo de arrecadação, ele deve sim ser
recolhido pela Agenfa (Agência Fazendária), mas administrado por entidades
ligadas ao agronegócio, tais como sindicatos rurais, associações de produtores
da mesma região ou algo do tipo. Dessa forma, empresas prestadoras de serviço seriam contratadas para a manutenção das estradas. Enfim, o imposto deixaria as mãos da burocracia e da “caixa-preta” estatal e ficaria sob o controle
dos que o arrecadam, sendo gerido o mais tecnicamente possível.
A despeito de toda confiança a qual o atual governador André Puccinelli
é digno de possuir com a classe rural, a permanência desse imposto nas mãos
do governo dificilmente trará a melhor eficiência no seu uso.
Ao fim da reunião da Novilho Precoce – MS, premiou-se os melhores produtores do ano. O deputado Ary Rigo estava entre eles. Ao receber o
prêmio, ele justamente dedicou à equipe de veterinários da consultoria rural
que lhe assessora. Sua fazenda é administrada por técnicos. É uma boa idéia
deputado, deveríamos fazer o mesmo com alguns impostos.

Em Setembro de 2010, Eleandro Passaia, jornalista e ex-assessor do prefeito Ari
Artuzi de Dourados – MS, liberou na Internet cinco vídeos que traziam o deputado Ary Rigo, sem saber que estava sendo gravado, falando sobre a partilha
do dinheiro público nas esferas do poder. O deputado se defendeu dizendo que
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não estava falando sobre desvios de verbas, mas de repasses normais. Eleandro
Passaia escreveu A Máfia de Paletó, livro que descreve os esquemas de corrupção
na cidade de Dourados e em nível estadual e federal. O livro pode ser baixado
pela Internet.
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RAÍZES DO ÓDIO
Há uma manipulação da História que acaba referendando a reforma
agrária, assim como induz à condenação da propriedade privada, dos proprietários rurais e, de quebra, do capitalismo.
Ensina-se nas universidades e escolas que, anteriormente à Revolução Industrial, os cercamentos ingleses (a delimitação das propriedades
rurais) jogaram dos campos para os subúrbios ingleses, milhares de ex-camponeses que serviriam como mão-de-obra barata às incipientes indústrias, sendo exploradas pelos pérfidos capitalistas no início da Revolução
Industrial.
Já no Brasil quem é taxado como vilão é o famigerado latifundiário, muitas vezes ainda chamado de grileiro, que tomou a terra dos pobres posseiros
que não tinham títulos de propriedade da área onde estavam. Estes posseiros,
por sua vez, tiveram que se encaminhar para as cidades, aumentando a favelização e a criminalidade urbana. Dessa forma, a reforma agrária nada mais é
do que a justa redistribuição de terras para aqueles que foram dela tiradas. Esta
tese foi encampada pelo falecido sociólogo Betinho e até por alguns atores
globais em campanha de opinião pró-reforma agrária.
As duas visões acima expostas são errôneas, mas elas estão entre as que
geram preconceitos contra a classe rural.
Tanto na Inglaterra do século 18, assim como no Brasil de meados do
século 20, morar no campo só era bom na cabeça de alguns ditos intelectuais
urbanos. As cidades sempre foram um atrativo por seus recursos – fossem de
saúde, trabalho ou convívio social – para pessoas que moravam isoladas e muitas vezes padeciam à míngua.
Os historiadores neomarxistas omitem que o tão condenado uso de mão
de obra infantil no inicio da Revolução Industrial, era comum já bem antes no
meio rural. Omitem que sob o feudalismo, o destino de muitos camponeses
era a fome e a morte. Omitem que a população rural inglesa buscou nas fábricas uma fonte de sustento, assim como chineses fazem hoje na China, com
mais de duzentos anos de atraso. Omitem que o capitalismo melhorou a vida
dos trabalhadores à medida que evoluiu.
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No Brasil não podemos deixar de dizer que houve problemas em regiões
que estavam sendo colonizadas, mas daí a generalizar os proprietários rurais
como latifundiários ou grileiros, é uma injustiça, ou, no mínimo, uma difamação. Muitos posseiros se mantiveram nas áreas que foram legalmente tituladas
pelo Estado aos fazendeiros. Outros preferiram trocar suas áreas por uma casa
na cidade, o que era muito mais interessante para eles do que viver na insegurança do campo, rodeados por cobras, onças ou doenças advindas da mata.
Isto sem dizer que a maior parte das áreas rurais era desabitada, o Brasil
é um país continental e que até há poucas décadas tinha um povoamento
essencialmente litorâneo. É ilusão pensar que o êxodo rural foi causado por
grileiros que expulsaram posseiros, aliás, isto é mentira. O êxodo rural é um
fenômeno mundial e, sobretudo, de livre opção daqueles que saíram, e saem,
do campo.
Os pioneiros que chegaram de carro de boi para desbravar áreas até
então desabitadas se surpreenderiam se décadas depois ouvissem nas faculdades os professores contarem como eram poderosos aqueles tais latifundiários
(eles). Pior ainda seria saber que eram chamados de improdutivos, de certo
porque não possuíam maquinário ou machados suficientes para derrubar hectares de matas.
Não menos desanimador é pensar no produtor que entrou há vinte, trinta ou cinquenta anos na atividade rural e agora carrega a culpa – às vezes sem
nem saber disso – de ser um gerador de injustiça social ou algo do tipo.
Qual a implicação disso tudo?
Políticas públicas errôneas. Difamações. Animosidade social.
Qual a solução?
A verdade. O debate. A razão.

Mises em As Seis Lições escreveu:
“A velha história, repetida centenas de vezes, de que as fábricas empregavam mulheres e crianças que, antes de trabalharem nessas fábricas, viviam em condições
satisfatórias, é um dos maiores embustes da história. As mães que trabalhavam nas
fábricas não tinham o que cozinhar: não abandonavam seus lares e suas cozinhas
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para se dirigir às fábricas - corriam a elas porque não tinham cozinhas e, ainda
que as tivessem, não tinham comida para nelas cozinharem. E as crianças não
provinham de um ambiente confortável: estavam famintas, estavam morrendo.
E todo o tão falado e indescritível horror do capitalismo primitivo pode ser refutado por uma única estatística: precisamente nesses anos de expansão do capitalismo na Inglaterra, no chamado período da Revolução Industrial inglesa, entre
1760 e 1830, a população do país dobrou, o que significa que centenas de milhares
de crianças - que em outros tempos teriam morrido - sobreviveram e cresceram,
tornando-se homens e mulheres.”
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CAPITALISMO E CARNE VERMELHA
Quem nunca ouviu que carne vermelha faz mal? Riscos de colesterol,
infarto, etc. Implicitamente parecia que a cor da carne era algo maléfico, o
ideal seria consumir carnes brancas, de aves e peixes. À carne vermelha reservava-se o alerta de moderar o consumo.
Caros leitores, e quanto ao capitalismo, quem não ouviu pilhas de acusações? Um sistema injusto, opressor, desigual, etc. Também havia a formação
de opinião maniqueísta e implícita de que o capitalismo era “do mal”, coisa
de pessoas dinheiristas e egoístas.
Pois bem, não é fácil destruir inúmeras falácias em poucas linhas, mas
pelo menos algumas informações relevantes podem ser fornecidas, e uma ligação entre capitalismo e carne vermelha pode ser realizada. Vamos primeiro
à carne vermelha, esta fonte nobre de proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais, e que é tão vilipendiada. Quando e como a espécie humana começou
a consumir carne?
Há cerca de 2,8 milhões de anos, produziu-se uma mudança climática
que, no hemisfério norte, se traduziu num avanço do gelo e, na África equatorial e tropical, por uma redução do bosque e um avanço da savana. Muitos
especialistas relacionam estas mudanças com o desaparecimento dos últimos
Australopithecus e o aparecimento dos novos gêneros: Paranthropus e Homo.
Estes novos gêneros estariam adaptados a este novo ecossistema, porém com
soluções diferentes.
O gênero Homo escolheu uma dieta onívora, ou seja, além de vegetais,
consumia carne. Já o gênero Paranthropus escolheu uma dieta vegetariana,
continuando com a mesma dieta dos seus antecessores, porém mais especializada, com a inclusão de vegetais mais fibrosos, típicos da savana.
Ao optar por isso, os Paranthropus, precisaram ganhar uma mastigação
“pesada”. Para ter uma mandíbula eficaz para uma alimentação vegetariana
foi necessário abrir mão do crescimento da caixa craniana e, consequentemente, do cérebro, que não podia ser muito grande devido à pressão exercida
pelas mandíbulas e dentes adaptados para mastigação contínua de vegetais
altamente fibrosos.
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Também não é de se admirar que a baixa quantidade de proteínas de
boa biodisponibilidade na dieta dificultasse o desenvolvimento cerebral.
Resultado: os Paranthropus se extinguiram com o passar das gerações. A
falta de adaptabilidade a outras mudanças do ambiente e a pouca inteligência
foram cruciais para isso.
Já o gênero Homo, que optou por uma dieta mais diversificada com a
inclusão da carne, favorecendo o desenvolvimento cerebral e a diminuição
do tamanho do trato gastro-intestinal, prosperou e evoluiu até atingir o atual
estágio em que estamos, o de Homo sapiens sapiens.
A cocção da carne, ou seja, seu preparo pelo calor, também é apontado
como um fator que proporcionou melhor disponibilidade de nutrientes. Diversos estudos mostram a correlação entre o Ferro e o Zinco na capacidade de
cognição, ou seja, na inteligência. A carne vermelha é uma das fontes mais
ricas e que apresentam maior biodisponibilidade nesses dois minerais.
Um trabalho com 544 garotos realizado ao longo de dois anos por cientistas do Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos concluiu o seguinte: aqueles que comiam carne vermelha
cresciam mais e apresentavam melhor desempenho escolar quando comparados com a meninada vegetariana.
O consumo de carne, como vimos, foi primordial na evolução de nossa
espécie e ainda é fundamental no bom desenvolvimento dos indivíduos.
A carne vermelha, entretanto, é especialmente mais mal vista, ou difamada, do que a carne branca. Qual a razão da coloração avermelhada? Devido
ao maior índice de mioglobina contida nela. A mioglobina é uma proteína que
serve como reserva de oxigênio e que possui Ferro na sua estrutura molecular.
A carne é vermelha essencialmente por isso. Ou seja, é mais nutritiva.
Já quanto ao capitalismo emprestarei as palavras de Ludwig von Mises,
no seu livro As seis lições, ao responder um hipotético anticapitalista: “Sabe
que a população deste planeta é hoje 10 vezes superior que nos períodos precedentes ao capitalismo? Sabe que os homens hoje usufruem de uma padrão
de vida mais elevado que os de seus ancestrais antes do advento do capitalismo? Sua mera existência é uma prova do êxito do capitalismo”.
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Realmente, a humanidade experimentou uma explosão populacional
após a Revolução Industrial. A produção em massa visando atender a demanda, seja qual ela fosse (alimentos, vestuário, medicamentos, bens de consumo,
etc.), propiciou a multiplicação da população mundial.
Já o sistema que pretendia combater o capitalismo, com apregoadas intenções humanistas, foi a maior máquina de matar pessoas já vista na face da
Terra. Citando este que vos escreve: “A pobreza não está no capitalismo, mas
na ausência ou no nível de desenvolvimento deste”. Os melhores países do
mundo são os mais capitalistas. Eles não devem ser criticados, mas imitados.
Curiosamente, foi a partir de alguns meios acadêmicos que tanto a carne vermelha quanto o capitalismo foram combatidos. Médicos e nutricionistas (com honrosas exceções, é claro) contra a carne vermelha. Sociólogos e
afins contra o capitalismo. É uma batalha de estudiosos com altas doses de
tendencialismo e, às vezes, má-fé, contra a natureza das pessoas comuns. Sim,
tanto o capitalismo quanto o consumo de carne fazem parte (graças a Deus!)
da natureza humana. Por isso chegamos até onde estamos.
Evolução da espécie. Multiplicação da espécie. Prosperidade da espécie. Não é pouca coisa. Que tal um churrasco para comemorar?
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O PARADOXO VEGETARIANO
Dias atrás vi na TV uma matéria sobre vegetarianismo. Lá pelas tantas,
uma mulher entrevistada explicou que os vegetarianos têm muito amor pela
vida e quando descobrem como são criados e abatidos os animais de produção, se sentem impelidos a deixar de consumir carne. Parece ser uma atitude
muito nobre, mas há nela algumas inverdades e um paradoxo.
Primeiro que os animais (entenda-se bovinos, fonte de carne vermelha) na maior parte do Brasil, são criados em regime semi-extensivo, num
ambiente muito pouco estressante, principalmente quando comparado
aos estabulamentos europeus ou norte-americanos. E mesmo os confinamentos brasileiros (que, se bem realizados, nem podem ser considerados
geradores de stress) são feitos por períodos curtos, geralmente três ou quatro meses.
Durante a vida do animal não há sofrimento impingido a eles, pelo
contrário, cada vez mais os produtores buscam melhorias em alimentação,
sanidade, manejo e bem-estar animal, para que a atividade se torne mais rentável. Claro, ainda existem criadores que, por falta de manejo da pastagem e
suplementação alimentar na seca, deixam seus rebanhos emagrecerem, e os
lucros também. Ruim para os animais e para seus donos.
A mulher da tal entrevista poderia argumentar que vivendo de modo livre ou selvagem, os bovinos estariam melhores. De forma alguma. Basta pensar nas infecções e miíases (bicheiras) às quais estaria sujeito um animal que
ao nascer não tivesse seu umbigo curado. As diarréias e bacterioses que não
seriam tratadas a contento. As verminoses que os enfraqueceriam. As doenças
acarretadas pela falta de vacinação. Enfim, sua qualidade de vida sanitária
seria muitíssimo mais precária e sujeita a maior mortalidade em condições
naturais do que numa criação comercial.
Não obstante a carência mineral que ocorreria se não fosse o uso dos
suplementos minerais fornecidos ao gado pelos pecuaristas, proporcionando
um melhor desenvolvimento do animal.
“Tudo bem”, falaria algum vegetariano. “Mas pelo menos não morreriam num frigorífico”. Ora, morreriam enfermos como demonstrei, ou senis,
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nas garras de um predador, mas morreriam. No frigorífico pelo menos são
abatidos sendo previamente dessensibilizados.
Mas atentemos para o paradoxo: Os vegetarianos no afã de proteger a
vida destes animais, provavelmente, se conseguissem ganhar mais adeptos à
sua prática, estariam diminuindo a chance desses animais viverem. Explico.
Temos hoje aproximadamente 180 milhões de cabeças de gado no Brasil. Se de uma hora para outra grande parte das pessoas resolvessem, por amor
aos bovinos, aderir à prática vegetariana, o resultado seria a diminuição brutal
do rebanho. Ou seja, condenar-se-ia peremptoriamente à morte muitas matrizes e reprodutores que poderiam ter uma vida mais longeva, pois não haveria
interesse econômico na continuidade de sua criação. Milhões de bezerros que
teriam chance de vir ao mundo, simplesmente não existiriam.
Alegam-se outras coisas para prática vegetariana, todas refutáveis, diga-se de passagem. Mas este paradoxo me parece muito interessante. Ou seja,
os vegetarianos em pretenso ímpeto de proteger a vida dos bovinos, estariam
acarretando mais mortes e diminuição do rebanho, com uma pior qualidade
de vida para os remanescentes, se estes fossem relegados à vida selvagem.
Dessa forma, sigo comendo meu churrasco com a consciência tranquila.
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O RIO TAQUARI E SEU CUSTO DE RECUPERAÇÃO
Há um rio no Mato Grosso do Sul que foi enterrado vivo. É uma expressão figurada para o que é tecnicamente chamado de “assoreamento”. O
rio Taquari era um dos mais piscosos do estado, fazendo parte da bacia do
rio Paraguai. Hoje se pode andar por cima dele, a lâmina d’água é de poucos
centímetros, com grandes bancos de areia na sua extensão. Praticamente não
existem mais peixes para se pescar. Houve locais em que o rio saiu completamente da sua calha, inundando hectares de pastagens.
Muito tem se falado neste problema, nestes quase trinta anos de assoreamento, mas houve uma falta de foco objetivo na questão. Há uma proposta
recente, ela pode ser viável, mas temo que despenda um elevado montante de
dinheiro público. Segundo o senador Delcídio do Amaral, serão 54 milhões de
reais apenas para uma parte do programa.
Farei aqui uma sugestão alternativa, praticamente sem ônus para os cofres públicos, mas primeiramente vamos entender o que ocasionou o assoreamento do rio.
Na década de 70 os pecuaristas começaram a implantar a braquiária,
um capim que proporcionava três vezes mais lotação animal do que o capim
nativo, basicamente constituído de cerrado. Em algumas áreas implantaram-se primeiro as lavouras, em geral de soja, e depois a braquiária; em outras
áreas, menos aptas para agricultura, procedeu-se a substituição direta pelo
novo capim.
Pois bem, como os produtores de então eram um tanto desconhecedores
do manejo do solo e da pastagem, cometeram alguns erros crassos. São eles:
1º Não respeitaram a mata ciliar, desmatando até o leito do rio ou muito
próximo dele. Isso em muitos casos foi procedido pelos arrendatários ou pelos
prestadores de serviço que queriam fazer mais horas-máquina.
2º Não fizeram curvas de nível a contento.
3º Manejaram mal a pastagem, que abaixou demais, deixando o solo
mais descoberto e suscetível à ação da água da chuva.
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4º Para piorar, o gado continuava a beber água no rio, desbarrancando
as margens. Anteriormente também bebiam, mas em pontos específicos e a
mata ciliar protegia de um maior desbarrancamento.
Tudo isso e em conjunto com a estrutura de solo da região que é extremamente arenoso, acabou levando toneladas de areia para dentro do rio pela
ação das chuvas.
Qual a grande dificuldade em se resolver o problema? O custo de recuperação da mata ciliar. Simplesmente aplicar multas não resolve a questão.
Elas vão para a caixa-preta estatal sumindo na sua correta destinação que seria
a recuperação ecológica. Penalizar produtores já descapitalizados não vai melhorar o ambiente ecológico.
Qual a proposta de ação então? Um plano integrado de manejo que
teria como mola mestra empresas de reflorestamento, preferencialmente de
eucalipto, mas que também plantariam espécies nativas nas barrancas do rio.
Estas empresas seriam arrendatárias da área, e o dinheiro que pagariam como
renda ao dono da terra, seria permutado pela recuperação da mata ciliar – afinal elas sabem plantar árvores em grande escala, os pecuaristas pouco sabem
disso e o governo menos ainda.
O ideal seria que se abandonasse a pecuária naquelas terras, e isso por
um bom tempo. Os produtores viveriam do capital do gado vendido e da renda que sobraria do eucalipto, descontada da área a ser recuperada.
Mas vamos supor que alguns proprietários não quisessem deixar de ter
seu gado e nem perder área de pecuária. O viável neste caso seria que as
empresas agissem exclusivamente na mata ciliar, em um primeiro momento
plantando até eucalipto nestas áreas (para isso teria que se adequar a legislação que atualmente não permite isso), sendo que aos poucos iria se substituindo o eucalipto pelas espécies nativas.
Então vamos passo-a-passo:
1. Proporcionar bebedouros fora do rio para os animais. Podem ser constituídos de poços artesianos, moinhos de vento, ou rodas d`água onde for possível. Pode haver financiamentos facilitados para os pecuaristas procederem isso.
2. Fazer curvas de nível conforme o terreno necessitar.
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3. Treinamento de produtores para que as pastagens sejam manejadas
sempre deixando uma altura mínima de cobertura (ao redor de 30 cm), ou
seja, não pode haver “pasto rapado”.
Importante:
4. Delimitar a área de mata ciliar. Por exemplo: 100 metros. No primeiro ciclo de plantio (em torno de sete anos), as empresas plantariam árvores
nativas até a 10 metros da margem do rio, e os 90 metros restantes plantariam eucalipto. Assim seria feito sucessivamente, até que se completassem os
100 metros de mata ciliar com árvores nativas. É lógico que esses valores são
estimados e que deveriam ser determinados pela empresa, juntamente com
agentes do meio ambiente e os proprietários.
Provavelmente quando se tiver pouca área de eucalipto e mais de mata
ciliar o custo para a empresa seja proibitivo. Neste caso há que se ver a possibilidade de mesclar na mesma área, árvores nativas e eucalipto. Tenho certeza
que as partes envolvidas, com diálogo e moderação, deixando certas amarras
da legislação de lado, cumprirão o objetivo de recuperar a mata ciliar.
Com o tempo o rio recuperará sua calha, mas para isso acontecer ele
não pode mais receber areia do solo. Pode se estudar a possibilidade de areeiras
trabalharem na região, retirando a areia do que virá a se tornar a calha do rio.
A recuperação do rio tem que ser economicamente viável, caso não seja,
sempre será difícil realizá-la, e não há incentivo melhor do que o econômico
para isso.
O senador Delcídio do Amaral revelou presteza e boa vontade em se
resolver a questão. Mas acontece que os pagadores de impostos não devem
arcar com um ônus que não é deles. Cinquenta e Quatro milhões é uma
soma considerável, e ela é apenas inicial.
Quanto se gastaria ao final do projeto? Cem, duzentos milhões de reais?
Não sei. O pior é que ainda poderia se gastar o dinheiro público e a obra em algum momento ficar parada, como já aconteceu em muitos investimentos estatais.
Este valor que o senador Delcídio já viabilizou em Brasília poderia ser
usado na melhoria das condições locais, no financiamento aos produtores, em
melhorias de estradas, em postos de saúde, em escolas, creches, etc.
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Volto a insistir: o rio Taquari pode ser recuperado sem que se gastem
vultosas somas de dinheiro público. Basta vontade e bom senso para isso.
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A VACA SAGRADA DO REINO VEGETAL
Um indiano que viesse ao Brasil com certeza se chocaria ao ver o destino dos bovinos daqui. Se ele fosse a um frigorífico provavelmente diria: “Vocês
levarão esses pobres animais à extinção. Dia após dia vocês os abatem aqui.”.
O indiano imaginário estaria correto se por trás desse abate não tivesse toda
uma fase da atividade pecuária denominada de cria. Ou seja, por mais que
se abatam animais, eles jamais estarão em risco de extinção, pois o interesse
econômico neles garante a sua perpétua existência.
A mesma coisa deveria se aplicar às árvores que se fazem presentes nas
pastagens e em algumas lavouras do país. Quero abordar mais especificamente aqui o caso da substituição das áreas de pastagens pela cultura da cana-de-açúcar ou simplesmente das pastagens que possuem árvores em seu meio.
A legislação brasileira traz uma grande burocracia para derrubada de
uma árvore e isto se dá tanto no meio urbano quanto no rural. Há algum problema na derrubada de uma árvore? Para mim não há, desde que outra seja
plantada em substituição àquela que foi cortada.
A atual legislação empurra para uma situação de perde-perde, ou seja,
tanto o meio ambiente perde quanto o setor produtivo também. O que vem
ocorrendo é o seguinte:
1. Os proprietários ou empresas mediante a burocracia preferem derrubar estas árvores às escondidas e dar fim à madeira, ou seja, em geral não a
aproveitam, o que poderia gerar renda para a economia local, mediante o uso
da madeira para lenha ou para cercas, etc.
2. Estas árvores dispersas não ajudam em muita coisa o ambiente para a
fauna, mais eficiente seria se estivessem plantadas continuamente, em reservas. De quebra, se um proprietário resolve ao invés de derrubar uma árvore
madura apta ao corte, comprar madeira numa madeireira, poderá estar aumentando a pressão sob a própria floresta amazônica, pois é de lá que ainda
vem boa parte da madeira de lei usada no país.
Há ainda um aspecto de entendimento de propriedade privada. As áreas
de reserva legal e de preservação permanente poderiam sim ser submetidas à
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um crivo de impedimento de uso, mas de maneira nenhuma as demais áreas da propriedade. Ou seja, se um proprietário quiser cortar quantas árvores
quiser na área da propriedade que está desobstruída para uso, deveria ser livre
para fazer isso.
Os ambientalistas fariam maior bem ao meio ambiente e ao planeta
se atentassem para a implantação de curvas de nível e para o manejo da pastagem, o que impediria a degradação da mesma e, concomitantemente, do
solo. Ou então que viabilizassem viveiros de mudas para serem plantadas nas
fazendas.
A despeito de toda a imagem de desmatador que o país enfrenta atualmente, o Brasil é um dos países que menos desmatou no mundo. Segundo
dados da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a Europa,
sem a Rússia, detinha mais de 7% das florestas do planeta e hoje tem apenas
0,1%. A África possuía quase 11% e agora tem 3,4%. A Ásia que já deteve 23,6%
das florestas mundiais, agora possui 5,5% e segue desmatando. O Brasil que
possuía 9,8%, hoje possui 28,3% da área florestal do globo.
Nossa legislação ambiental precisa de alterações, sem dúvida. Ao pé da
letra não deveriam ser plantadas bananas nos morros do litoral paulista, nem
café nos morros de Minas, nem criar gado no Pantanal. Arroz no brejo então,
negativo. Quem mais perde com a manutenção da lei atual é o cidadão comum, consumidor de alimentos.
Para pecuária, a arborização é benéfica, mas isso não pode se tornar um
impeditivo para a mudança da atividade para outros tipos de cultura, seja de
grãos ou da cana. Penso que tornar o replantio de árvores algo lucrativo seria
a melhor maneira de se perpetuar a existência das mesmas. Embora a produção de celulose, lenha e madeira para construção civil venha se baseando
em espécies como eucalipto e pinus, algumas outras espécies nativas também
poderiam ser utilizadas, em especial para o setor moveleiro.
Mas meu intuito, repito, refere-se às árvores que estão em meio às pastagens. Como poderia se proceder a manutenção de espécies vegetais e desburocratizar a implantação de novas atividades agrícolas?
Penso que haveria mais de uma forma: A primeira é simplesmente desonerar o produtor rural disso, desde que ele tenha sua reserva legal e APPs (Área
de Preservação Permanente) devidamente preservadas.
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A segunda seria que simplesmente para cada árvore a ser cortada, que se
plantasse um número maior de árvores em outra localidade da propriedade.
Poderiam ser três, cinco ou mais árvores plantadas, para cada cortada, adjacentes à área de APP, ou em locais escolhidos pelo proprietário.
Uma outra forma é a de se plantar árvore nenhuma, mas o produtor adquirir créditos de plantio em alguma reflorestadora idônea, que se capitalizaria para sua atividade e que no futuro revertesse este crédito para o adquirente.
O proprietário rural seria como um acionista da empresa, mas ele pagaria para
esta empresa plantar as árvores que deveriam ter sido repostas na sua propriedade e no prazo estipulado (5, 10 ou 20 anos) recuperaria seu dinheiro em porcentagem do que seria o corte daquela árvore que ele pagou para ser plantada.
As reflorestadoras poderiam ser tanto as de eucalipto e pinus, mas que
tivessem os devidos cuidados ambientais; ou de empresas madeireiras que procedem a um manejo sustentável na Amazônia (sim, elas existem).
Também se houvesse maior facilidade em se utilizar madeira, mesmo
que não morta e desvitalizada, que é o que a legislação permite nas áreas de
reserva, seria mais fácil ocorrer o plantio de árvores, pois haveria o pensamento de que alguém da família do proprietário viesse a se beneficiar daquilo.
Afinal as madeiras de lei demoram praticamente mais de 30 anos para terem
um porte que justifique seu corte.
Enfim, não vou tentar esgotar as alternativas para questão. Acho que elas
são várias e que necessitam de diálogo entre governo, produtores, ambientalistas e reflorestadoras. Tratar uma árvore como uma vaca sagrada é uma burrice
que muitas vezes apenas dá margem para um fiscalismo ineficiente quando
não corrupto. Mais do que preservá-las, temos que cultivá-las e para isso acontecer o melhor incentivo é o econômico.
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ÍNDIOS: MORTE ANUNCIADA
Ainda ocorrem casos de suicídio na aldeia Jaguapirú em Dourados. Geralmente são índios jovens que tiram a própria vida através de enforcamento
após terem se alcoolizado. Um fato intrigante é que dizem não saber exatamente o porquê dos índios fazerem isso. Aparentemente há causas diversas
como desilusão amorosa, crises familiares, alcoolismo ou mesmo nenhum
motivo aparente. Apenas um corpo dependurado numa árvore.
Nunca conversei com antropólogos ou psicólogos que interagem com os
indígenas de lá, mas acho que os jornalistas que veiculam as notícias também
não encontram respostas satisfatórias quando questionam tais profissionais.
Eu que não sou especialista no assunto, mas cresci em Dourados, e
quando criança entreguei muito pão velho para os índios pedintes e ficava
com medo de eles roubarem meus gatos de estimação (sim, falava-se que eles
faziam isso), vou tentar responder a questão.
Algumas vezes o óbvio passa despercebido, acho que esse é um caso.
Em minha opinião, os suicídios são causados por uma depressão ante a falta
de perspectiva de um futuro melhor, assim como pela vergonha do índio não
ter uma colocação de respeito e dignidade nem na sociedade do branco, que
subjugou sua cultura (o que para ele é claro), e nem na do próprio índio.
O modo de vida indígena, com seu sistema de produção clássico, se
tornou obsoleto, já não atendendo mais a exigência de sobrevivência da tribo
(se é que ainda pode ser assim chamada), inclusive nem mesmo os atuais
indígenas da região elegeriam a caça e pesca para sobrevivência, na verdade,
nem saberiam utilizar as mesmas. Tampouco a sociedade branca acolhe de
maneira eficiente o indígena.
Em geral, os índios arrendam suas terras, alguns procuram empregos
de baixa qualificação e remuneração, grande parte fica na ociosidade e quase
todos ficam dependentes da caridade alimentar do governo.
Há uma desagregação familiar e um desajuste social nas aldeias de Dourados, em grande parte pela falta de emprego e geração de renda que proporcione emancipação econômica das famílias.
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O jovem indígena então vê seu futuro diante de dois cenários. Ou na
tribo em condições precárias ou na sociedade branca que não traz oportunidades de ingresso e crescimento humano ou social. Não é difícil notar como
se cria um ambiente de angústia e tristeza para esse indivíduo. Cria-se uma
espécie de “banzo” indígena, um sentimento de humilhação. A ingestão de
álcool torna-se então o catalisador de um ato severo de desumanidade própria.
Os indígenas se suicidam porque sua vida é ruim. Simples assim.
Também é interessante notar, como alguns aspectos unem culturas distintas, mas que possuem uma ligação genética forte. É sabido que os índios
das Américas são provenientes da região Oriental do planeta, que povoaram
o continente pelo estreito de Bering. Pois bem, lembremos, portanto, dos japoneses com seus famosos harakiris, ou seja, o suicídio ante algo que para
eles fosse desonroso ou vergonhoso. Guardadas as devidas proporções é o que
acontece com os índios de Dourados.
Penso que sentirem-se úteis e importantes seria o melhor remédio contra a baixo-estima dos suicidas indígenas.
O que me preocupa é que parece que a situação não é favorável para se
ver revertida por ações dos especialistas e técnicos do assunto, mas talvez apenas
por força da realidade ou das circunstâncias. A legislação é ao mesmo tempo
excludente, na medida em que não torna o índio um cidadão brasileiro, e altamente paternalista, de uma maneira péssima, permitindo que maus elementos
da etnia se achem inimputáveis pela lei, cometendo os mais variáveis delitos.
Vi recentemente uma matéria sobre indígenas dos EUA que vieram ao
Brasil num encontro de povos ameríndios. Constatação da imprensa: os índios
de lá estavam mais integrados à sociedade americana (uma índia mostrada era
chef de cozinha, outro era professor), mas preservando sua cultura própria.
Pois bem, era isso que eu pensava há muito tempo como uma opção viável
para nossos índios, em especial os do sul do estado.
Os índios deixariam de ser brasileiros à margem das leis, mas passariam
a ter os mesmos direitos e deveres que todos os cidadãos. Que se integrem na
sociedade e que mantenham sua cultura, língua e costumes, se assim desejarem; como a exemplo de árabes, japoneses, alemães, italianos e toda gama de
pessoas das diversas culturas do mundo que aqui vieram viver e mantêm seus
hábitos, culinária, festas típicas, etc.
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Para alguns que possam torcer a cara ante tal perspectiva lembro que
a própria aldeia já não se parece mais com uma aldeia. As casas são isoladas,
longe mesmo umas das outras. Cada família possui seu lote de terra individual. E já não é mais tempo de se alterar isso.
Penso que o relativismo cultural dos antropólogos, assim como ainda
um pouco de senso comum do mito do bom selvagem de Rousseau e por
fim nosso velho preconceito, infelizmente, às vezes fundamentado, atrapalha
ainda mais a integração, e não a aculturação, do índio na sociedade branca.
Mais terra para os índios também não solucionaria seus problemas. Isso
seria um saco sem fundo e com algum tempo os mesmos problemas de pobreza se repetiriam, sem falar no custo proibitivo que isso acarretaria. A legitimidade das propriedades rurais dos produtores que margeiam a aldeia Jaguapirú
deve ser respeitada. Também a idéia que há pouco se veiculou de realocá-los
em áreas devolutas da Amazônia é pouco viável.
A prefeitura de Dourados e algumas universidades estão dando apoio
aos índios. Além do aspecto assistencial, que nesse momento é primordial, há
que se tomarem medidas, que os próprios índios devem pautar, para que eles
possam se emancipar e terem condições de viver dignamente.
Há ainda um fator pouco comentado, que é o dos suicidamentos, ou
seja, há assassinatos nas aldeias que são encobertos como suicídios.
Quanto aos suicídios reais, para ser mais óbvio ainda, acho que deveriam fazer algo que talvez não tenham pensado: perguntar aos jovens indígenas o que os aflige e entristece a ponto de tirarem suas próprias vidas e o que
eles gostariam de vislumbrar como um futuro melhor.

Este texto foi escrito em Agosto de 2007, bem antes da polêmica demarcatória em
meados de 2008.
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DEMARCANDO A DISCÓRDIA
Fiquei sabendo que alguns antropólogos têm o intuito de fazer pesquisas
para demarcação de terras indígenas no estado do Mato Grosso do Sul. Poderiam
antes dar uma passada em Ipanema e Copacabana, pois as duas também eram
áreas indígenas, como os próprios nomes atestam. Aliás, cuidado com isso, senão
os franceses que foram expulsos do Rio de Janeiro por Mem de Sá, que faleceu
em decorrência de uma flechada, também poderão reivindicar a orla carioca.
A colonização do que é hoje o Mato Grosso do Sul foi estimulada pelo
governo do Brasil, após a guerra do Paraguai, a fim de garantir a soberania
nacional. O que eram estas terras, em especial as do sul do estado, antes da
guerra? Segundo consta, era uma área devoluta, pouco habitada, onde havia
índios, brasileiros e até paraguaios.
Quem disse a frase: “Sei que morro, mas o meu sangue e o sangue de
meus companheiros servirão de protesto solene contra a invasão do solo da
minha pátria”, foi o tenente Antônio João, em Dourados, antes de ir para o
combate fatal contra o exército de Solano López. Temos aí um ponto: quem
lutou e garantiu a posse dessa área, foi o Estado brasileiro, pois penso que os
indígenas dificilmente teriam condições de enfrentar as tropas paraguaias.
Justiça seja feita, os guaicurus lutaram ao lado dos brasileiros na guerra
do Paraguai. Mas não podemos dizer que foi graças a eles que se obteve a vitória. Observamos, portanto, que se não fosse o esforço do exército brasileiro,
estas terras pelas quais se pleiteia a demarcação indígena, não seriam indígenas e nem brasileiras, seriam paraguaias.
E não nos envergonhemos por esta guerra, afinal quem fez a ofensiva foi
Solano López. Seria o mesmo que se compadecer de Hitler, já que a Alemanha saiu arrasada do confronto, mas sem citar que foi o Führer que começou
a invasão aos países vizinhos. Hoje, felizmente, o Paraguai é um país irmão.
Temos então atualmente naquela área legítimos herdeiros dos produtores
rurais que vieram garantir a soberania nacional em terra inóspita há mais de 100
anos atrás, e que geralmente são vilipendiados por alguns formadores de opinião; e também há proprietários rurais posteriores (estes em maior número) que
adquiriram as terras de boa-fé e em conformidade com a lei do Brasil.
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Tanto uns como os outros têm o seu valor. Tanto os pioneiros que enfrentaram as precárias condições iniciais, quanto os que vieram depois, em especial os
do sul do país, trazendo progresso e produtividade. Não obstante o fato de termos
dezenas de aldeias no estado, com a posse da terra reconhecida e respeitada.
Pergunto então: como pode se questionar a legitimidade das áreas se
foi o próprio governo que estimulou e atestou a colonização desta terra pelos
brasileiros, em conformidade às leis e por interesse nacional?
Então os títulos de propriedade nos cartórios não valem nada e, em último caso, a lei do Usucapião, que prevê:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de
título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual
servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Quantos anos, ou melhor, décadas se passaram da posse dessas terras
para que agora a Funai, ou sei lá quem, venha questionar a legitimidade de
propriedade das mesmas?
Para os que vierem a se escandalizar com minhas palavras, achando que
sou insensível perante os indígenas, sugiro que vão à aldeia Panambizinho em
Dourados, área na qual, poucos anos atrás, foram desalojados colonos da época de Getúlio Vargas para fundação de uma aldeia. Resultado: terra produtiva
tornou-se praticamente ociosa do ponto de vista agronômico e os índios continuam pobres.
Numa situação mundial de crise de alimentos é uma falta de bom senso
ir contra produtores, em especial os da região sul, devidamente reconhecidos
pela eficiência e tecnologia.
É comum ouvir que as áreas indígenas são insuficientes, como se a solução fosse ampliá-las eternamente, mas isto é incorreto. Atualmente elas ocupam 107 milhões de hectares, mais do que toda a área de lavouras temporárias,
permanentes e de florestas plantadas do país.
Embora no sul do estado os indígenas estejam muito adensados, em
Porto Murtinho a reserva Cadiuéu possui 538 mil hectares, onde vivem cerca
de 1.500 pessoas. Se me permitem um comentário um tanto polêmico, faço
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a seguinte divagação: Os índios não eram nômades? Então que se realoquem
nas atuais e extensas reservas já demarcadas no país.
Há outros pontos nesta questão da demarcação de terras, espero que as
lideranças saibam levantar os argumentos corretos contra este equívoco, fruto
de uma má interpretação da constituição de 1988. Esta quis assegurar direito
de posse da terra a tribos que não as tinham homologadas, o que difere do caso
dos indígenas do Mato Grosso do Sul.
Trabalho e cidadania são o que podem melhorar a situação dos indígenas e não medidas descabidas como essas que podem gerar animosidade,
conflitos e margem para o mais diverso tipo de oportunismo.
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A SOCIEDADE ABERTA E SEUS INIMIGOS
Tomei emprestado o título da comentada obra de Karl Popper para nomear também este artigo. No livro de Popper analisa-se a migração da cultura
humana do regime tribal para o regime aberto. O que seria isto? Basicamente
na primeira há uma submissão da cultura às forças mágicas, mitos e tradições
coletivistas, enquanto a última põe em liberdade as faculdades críticas e racionais do homem.
Na Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, Popper encontra o
berço dessa transição, com os espartanos representando a vida tribal e os atenienses esboçando uma abertura ao indivíduo livre e racional.
Entre os princípios da política espartana estavam a proteção contra as
influências estrangeiras que pudessem pôr em perigo a rigidez dos tabus tribais, a independência ao comércio externo e o anti-universalismo de não se
misturar com outras culturas. Em Atenas, ao contrário, vários pensadores já
defendiam os pilares básicos da sociedade aberta, com uma nova fé na razão,
na liberdade, na troca de conhecimento e na fraternidade entre os homens.
Esparta representava uma sociedade fechada em si mesma, já Atenas se
propunha em ser uma sociedade aberta à interação entre as diversas culturas.
Para Popper, a transição da sociedade fechada para a aberta pode ser descrita
como uma das mais profundas revoluções pela qual a humanidade passou.
Escrevi estes parágrafos, baseados na ótima análise que Rodrigo Constantino fez da obra de Karl Popper, apenas para fazer um paralelo com o que
estamos enfrentando no Mato Grosso do Sul, neste caso das demarcações de
terra e explicitar o que pensam os antropólogos e a Funai.
Esses que citei são pautados por algo chamado “relativismo cultural”,
uma visão na qual não se classificam as diversas culturas como sendo superioras ou inferioras, mas apenas como diferentes entre si. Parece ser muito bonito
e justo, mas tal visão esconde grandes equívocos.
Ao não se conduzirem pela coerência e bom senso, os profissionais optam por deixar os índios como membros indeléveis da sociedade fechada, mais
por vontade dos profissionais do que dos próprios índios. Além de chegarem a
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ser coniventes com o infanticídio que algumas tribos praticam no Brasil, entre
outros absurdos.
Imaginem, talvez não devêssemos ensinar hábitos de higiene aos índios
“para não prejudicar sua cultura”. Parece brincadeira, mas certos profissionais
agem por vezes de forma análoga. Os inimigos da sociedade aberta não são os
índios, são alguns brancos que os ladeiam.
Apenas vou ilustrar como se originou o relativismo cultural ou multiculturalismo: Durante o tempo do Império Britânico, pensadores ingleses
entraram em contato com muitas outras culturas, se interessaram por elas
e passaram a estudá-las. Tais pensadores tomaram como premissa não supor
a princípio que qualquer cultura fosse inferior à deles mesmos, para agirem
livres de preconceitos.
Posteriormente alguns profissionais transformaram tal hipótese de trabalho (igualdade do valor das culturas) em verdade incontestável, agindo como
bitolados diante de um dogma. Deste radicalismo surgiu o erro. Respeitar
uma cultura, não deve ser sinônimo de mantê-la isolada e estanque.
As sociedades abertas são um passo à frente dentro da civilização. Manter os índios como bibelôs, querendo que eles vivam como seus antepassados
de cem, duzentos, mil anos atrás, é um contra-senso. Nós mesmos não vivemos como nossos pais, que não viveram como os pais deles. A cultura é algo
dinâmico e mutável.
Mais do que qualquer coisa, e, sobretudo, os índios são seres humanos, como
eu, como você. Num país miscigenado como o nosso, praticar uma separação ferrenha de hábitos e culturas, como desejam alguns antropólogos, é irreal e ineficiente.
Entendo que também possa haver um pensamento comum de que o
índio sempre se prejudicou quando entrou em contato com a nossa cultura,
que o desejo de possuir os mesmos bens e produtos que os brancos foi algo
pernicioso e negativo para os índios.
Não penso dessa forma. Se no passado houve problemas, acredito que
hoje os indígenas têm o potencial de usufruir mais qualidade de vida do que
jamais tiveram. Perguntem se durante o inverno eles preferem tomar banho
num rio gelado ou uma ducha quente. O exemplo parece ser simplista, mas
pode-se listar uma série de coisas do gênero.
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E mesmo nós tivemos boas e más influências advindas dos indígenas.
Se por um lado adquiriu-se o insalubre hábito do tabagismo dos índios norte-americanos, por outro, adquirimos o sociável hábito do consumo da erva-mate, presente no chimarrão gaúcho e no tereré sul-mato-grossense.
Ah, Karl Popper também fez uma crítica contundente de Hegel e Marx,
dois expoentes máximos em nossos meios acadêmicos, e que explicam em muito as opiniões e atitudes oriundas dos profissionais de certas áreas de Humanas
que estão em contato com os índios. Mas isso é assunto para outro texto.
Por enquanto apenas saúdo a sociedade aberta. Eu sou seu amigo.
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A DESTRUIÇÃO CRIADORA
A “destruição criadora” ou “destruição criativa” foi um termo usado por Joseph Schumpeter em seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia. Ela descreve
o processo de inovação que tem lugar numa economia de mercado em que novos
produtos substituem antigos produtos, empresas, modos de produção e negócios.
A luz elétrica, os carros e os computadores que, respectivamente, tomaram, o lugar das lamparinas, das carroças e das máquinas de escrever, são
exemplos da evolução procedida através da destruição criadora.
Embora ela sirva melhor à sociedade, pois visa atender a demanda da
população em geral, a destruição criadora vai sempre ter oposição dos que
foram por ela tolhidos. Os donos das máquinas Olivetti não devem ter ficado
contentes com o advento do computador, pois seu negócio inviabilizou-se
quando seu produto tornou-se obsoleto.
Ainda no século 19 apareceram os “quebradores de máquinas” que destruíam as máquinas que, segundo eles, estavam roubando seus empregos. Para
os olhos menos atentos aquilo parecia ser verdade, mas o que estava acontecendo é que a Revolução Industrial estava permitindo uma produção em
massa que barateou e popularizou vários bens de consumo, pelo processo
de produção ser mais eficiente. Os quebradores de máquinas tiveram que se
adaptar às novas funções.
As máquinas, na verdade, propiciaram que muitos serviços insalubres
ou cansativos deixassem de ter que ser realizados por pessoas. A colheita mecanizada da cana-de-açúcar é um paradigma que enfrentamos. Muito melhor
para os trabalhadores seria que ao invés de serem bóias-frias sob sol escaldante,
trabalhassem em fábricas e outros setores da cadeia produtiva que não demandasse tanto esforço físico e que já ocasionou até mortes.
Pois bem, dito isso, gostaria de voltar à nossa questão indígena.
Parte dos indígenas brasileiros ainda está em um processo de “destruição criativa”. O seu antigo modo de vida, que era o que toda a humanidade
possuía há milhares de anos atrás, foi confrontado com um modo de vida que,
sem sombra de dúvida, é mais eficiente para manutenção da espécie.
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Vamos comparar: nossos índios não haviam domesticado nenhum animal,
realizavam uma agricultura de subsistência rudimentar e não possuíam nem
uma escrita, ou seja, eram ágrafos, os registros se davam apenas por meio da
tradição oral. Não haviam chegado à idade do Bronze, e nem conheciam a roda.
Isso não é problema nenhum, não há demérito para os índios de forma
alguma. A humanidade só evoluiu graças às trocas voluntárias ocorridas entre
as diversas culturas, propiciadas pelas sociedades abertas. Todo nosso conhecimento e tecnologia foram obtidos pelos diferentes povos do mundo e por sua
livre disseminação.
Quando os índios americanos viram os recém-chegados andando a cavalo não se questionaram se aquilo era algo “contra a cultura deles”. Eles apenas
perceberam que era melhor do que percorrer longas distâncias a pé e também
aprenderam a cavalgar nos animais.
Mas como eu disse, há sempre os que são tolhidos por essa destruição
criadora. Os caçadores não são mais demandados, o alimento pode ser obtido
ao se gerar algum valor mediante trabalho e que vai ser ressarcido por um
elemento comum para trocas: o dinheiro. A tribo não precisa mais se deslocar
atrás de alimento, etc.
A ruptura do modo de vida coletor e nômade gerou uma inércia dos que
não se adaptaram ao novo sistema. É este ponto onde quero chegar: os movimentos sociais focam demais neste problema. Sim, é um problema real, a pobreza de boa parte de nossos indígenas. Levantam as mais diferentes bandeiras,
colocando-os como vítimas de um sistema. Na verdade fazem o que fazem no
mundo inteiro: alardeiam o mal, mas vendem falsos remédios para eles.
Estes pseudo-humanistas pedem uma volta ao passado, apelam para uma
tal “dívida histórica”, sem, contudo, se ater nas dificuldades que os índios passavam quando eram coletores. Podiam pelo menos tentar viver dependendo de
caça e pesca, andando nus, descalços e com parcos utensílios que ajudassem no
dia-a-dia, para provar que os índios estavam de fato melhores no passado.
Tais quais os quebradores de máquinas do século 19, a melhor opção
para os índios é a adaptação às atuais condições de vida que nos cerca.
Falar que o índio é um vagabundo, é uma mentira, é um preconceito.
Os que falam isto não aguentariam meio dia de sol quente com um facão na
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mão cortando cana como os índios fazem. Acontece que trabalho não é só esforço físico, mas, sobretudo, organização, persistência e planejamento. E boa
parte dos índios tem pecado nesse quesito.
O eletricista do meu carro é de origem terena. Conheci exímios campeiros também de origem indígena. Aliás, meu pai dizia que um bisavô dele
havia se casado com uma índia. O Brasil é mestiço, é bobagem fazer uma
separação obtusa de raças. Volto ao ponto: a solução para os problemas indígenas não é a simples ampliação de terras, mas sim uma integração harmoniosa
na sociedade brasileira.
As novas gerações indígenas têm papel fundamental nisso. A educação
e o investimento em capital humano são primordiais. Os índios podem ser
médicos, professores, advogados, empresários, agricultores, mão-de-obra qualificada, o que quiserem ser, desde que as condições sejam proporcionadas e
que realmente se esforcem e tenham méritos para isso.
Temos então duas opções: a adaptação à destruição criadora de Schumpeter, que promoveu o desenvolvimento da sociedade; ou a luta de classes de
Marx, transfigurada em luta de etnias, que até hoje promoveu injustiças e derramamento de sangue, mas que é a preferida pelos citados pseudo-humanistas.
Qual é a melhor opção?

Leandro Narloch, em seu Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil,
escreveu:
“Dá muita vontade de afirmar que os índios eram naturalmente incapacitados
para não ter nem idéia de tecnologias básicas, mas não há motivo para isso. Eles
são na verdade heróis do povoamento humano no fim do mundo, a América, o
último lugar da Terra a abrigar o homem. A chegada a um lugar tão distante
custou-lhes o isolamento cultural.
(...)
O isolamento na América deixou os nativos americanos de fora da mistura cultural que marcou o convívio entre europeus, africanos e asiáticos. Esses povos
entraram em contato uns com os outros já na Antiguidade. O choque de civilizações fez a tecnologia se espalhar. Por meio de guerras, conquistas ou mesmo
pelo comércio, tecnologias e novos costumes passavam de cultura a cultura. Já
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os americanos viveram muito mais tempo sem novidades vindas de fora. Tiveram
que se virar sozinhos em territórios despovoados, sem ter com quem trocar ou
copiar novas técnicas.”
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PRESERVAÇÃO ILUSÓRIA
Em recente artigo ao Correio do Estado, o meu querido ex-professor de
doenças parasitárias, Hermano de Melo, fez menção ao meu nome, referindo-se ao meu artigo intitulado A destruição criadora. Fico feliz que o professor
Hermano hoje seja um acadêmico de jornalismo, tenho certeza que ele trará
contribuições à área.
Primeiramente gostaria de dizer que meu texto não é “neocapitalista”
(!?), “oligárquico” e “positivista”, como ele classificou, relacionando com os
comentários sobre uma matéria da jornalista Jacqueline Lopes do site Midiamax. Não vou me ater sobre isso; tenho um suporte teórico sim, mas tento
escrever sempre escorado no bom senso, que julgo ser o mais importante.
Em momento nenhum falei que os costumes indígenas deveriam ser
extintos. Falei que o antigo modo de vida ou sistema de produção indígena foi
confrontado com um sistema mais eficiente. O porquê está exposto naquele
texto.
Schumpeter utilizou a expressão “destruição criadora” em sistemas de
produção regidos pela economia de mercado. A ausência de mecanismos ou
incentivos para esta destruição criadora nas economias planificadas socialistas
do século 20, foi uma das muitas causas para o fracasso do socialismo em todo
lugar do mundo onde ele foi posto em prática.
Esta expressão da Economia foi transposta para a questão indígena, salvo engano, pelo professor e filósofo Denis Rosenfield. Eu apenas discorri mais
sobre o assunto.
O professor Hermano cita que os costumes indígenas devem ser preservados a exemplo das múmias dos faraós, do coliseu de Roma, das grandes
navegações do passado, etc. Ora professor, me desculpe, mas penso que o Sr.
comparou alhos com bugalhos ou, pior ainda, mostrou sua verdadeira face de
“preservacionista cultural”.
Para explicar melhor isso, e como eu não podia escrever melhor do que
a fonte, transcrevo dois parágrafos do livro Uma Luz na Escuridão de Rodrigo
Constantino:
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“O filósofo Kwame Anthony Apiah chama de preservacionistas culturais aquelas pessoas com bom padrão de vida, geralmente de algum país
ocidental, que olham para as culturas diferentes e exóticas como algo interessante, bonito e que deveriam ser mantidas para sempre da mesma forma.
Ainda segundo Thomas Sowell, tal visão é uma afetação que algumas pessoas
podem se dar ao luxo de ter enquanto estão usufruindo de todos os frutos da
tecnologia moderna.
Mas como disse Anthony Apiah: ‘Uma cultura só tem valor se é boa para
o indivíduo’. Manter uma visão coletivista em detrimento da livre escolha de
cada pessoa, em certos casos beira o desumano”.
Não se trata de querer doutrinar os índios, ou proceder algo parecido,
como por vezes aconteceu no passado. Quem deve decidir o que deve ser
mantido ou não da sua cultura são os próprios índios, e não eu ou o professor
Hermano. Tampouco se trata de simplesmente desprezar o que é antigo, de
maneira nenhuma, mas apenas de optar pelo que cada pessoa considerar melhor ou mais conveniente.
A propósito, comparar as múmias dos faraós com os antigos costumes indígenas, como fez o professor Hermano, já demonstra que certas coisas devem
ficar no passado mesmo.
E vamos ser francos, os índios já não mantém muitos dos seus antigos
costumes, e isso não é nada mais do que normal. Eu que tenho o sobrenome
“Oliveira” de uma parte e “Pereira” de outra, talvez devesse dançar fado, comer bacalhau rotineiramente, usar bigode, abrir uma padaria e, o que é pior,
torcer pelo Vasco da Gama para manter os costumes dos meus antepassados
remotos, mas isso nem de perto passa por minha cabeça.
Indo um pouco mais longe: imaginem se em nome de tal preservacionismo cultural tenhamos que defender o infanticídio perpetrado por algumas
tribos brasileiras; ou pedir um retorno do canibalismo dos tupinambás, ou
mesmo dos sacrifícios humanos dos astecas.
Os índios já não andam mais nus, assistem TV, utilizam a Internet (acessem o blog dos jovens indígenas de Dourados: www.ajindo.blogspot.com),
usam fogão e geladeira, têm celulares, moram em casas de alvenaria, têm
água encanada, enfim, é uma piada de mau gosto querer que eles voltem a um
modo de vida de cinco mil anos atrás.
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Julgar que o índio não deve se integrar na sociedade é que é um preconceito de nossos indigenistas. Ao fazer isso, estaria se outorgando que os índios
não têm capacidade de serem o que quiserem ser (médicos, professores, advogados, etc), mas que apenas deveriam viver eternamente num modo de vida
coletor-extrativista, ou seja, primitivo.
Praticamente todos os anos vou ao Bon Odori, a festa típica japonesa.
Também já fui à Oktoberfest dos alemães e todo ano participo de nossas festas
juninas. Eu penso que todas remetem aos costumes e à antiga cultura dos
respectivos antepassados. A cultura indígena, para mim, não deve diferir disso,
ou mesmo do nosso churrasco com mandioca ou do tereré que também foi
influência indígena.
Querer mais do que isso é tentar, inutilmente, manter os índios num
museu a céu aberto.
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RAPA NUI
Rapa Nui é um filme que trata sobre a ilha de Páscoa, dramatizando
uma hipótese do que pode ter ocorrido naquela ilha. Para quem não sabe,
na ilha de Páscoa encontraram-se sinais de uma civilização que entrou em
declínio.
Quando o holandês Jacob Roggerseen chegou à ilha em 1722, encontrou enormes faces esculpidas em pedras em cima de montanhas, mas sem
que nenhum dos poucos habitantes da ilha definisse com acurácia quem fez
e por qual razão tais obras lá estavam.
O filme traz uma história de disputa de poder entre os clãs das tribos,
através de competições, e que de certa forma cegaram seus habitantes para o
iminente colapso dos recursos naturais da ilha, em especial da madeira usada
para confecção de barcos e transporte dos moai, as enormes estátuas de pedra.
Os moradores de Páscoa, também chamados de Rapa Nui, sucumbiram perante a fome e a escassez de recursos.
Dito isto, novamente trago à baila nossa questão indígena, com as pretensas demarcações da Funai.
Há uma assertiva, exclamada por alguns, que o índio possuía um modo
de vida que estava em equilíbrio com a natureza, que usufruía dela sem destruí-la. Ledo engano, pura romantização para com nossos bons ex-silvícolas.
Como muito corretamente notou o Sr. José Ito de Souza em recente
artigo denominado Aldeamentos extintos, o extrativismo que é a base do antigo modo de vida indígena, não é auto-sustentável. A fome mais cedo ou mais
tarde aparecia, após não encontrarem mais caça à disposição, e isso gerava o
deslocamento da tribo. Por isso eram nômades.
Notamos então que o modo de vida clássico dos índios, não tinha nada
de ecológico (a não ser que se considere o esgotamento dos recursos à sua
volta como ecológico) ou de perfeito. A fome era sempre um espectro a rondá-los. A agricultura de subsistência que praticavam não era suficiente para suprir toda tribo.
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Não havia imprensa naquela época para noticiar qual a taxa de mortalidade dos indígenas, mas com certeza não devia ser baixa.
No tocante à ilha de Páscoa, percebemos que não houve interferência
do homem branco até a chegada do navegador holandês. Não houve produtores rurais, busca por sustento e prosperidade através da produção rural, nada.
O sistema de produção dos habitantes da ilha de Páscoa, muito provavelmente, devia se assemelhar com o sistema dos antigos indígenas brasileiros.
Ou seja, era baseado num extrativismo coletor.
Já nossos produtores, aliás, do mundo inteiro, importam nutrientes via
fertilizantes a cada safra, para o solo não exaurir. Criam bovinos, suínos e
aves com esmero e não caçam seus animais na natureza. Florestas foram derrubadas, mas florestas estão sendo plantadas. A famigerada monocultura é
responsável pela produção em escala, barateando e tornando mais acessível a
alimentação e o produto rural.
Enfim, já há muito tempo a produção agropecuária que usamos é responsável por alimentar um mundo de população exponencialmente crescente.
Alguém pode dizer que ao delimitarem os índios em reservas, ocorreu
que os fecharam em ilhas, tal qual a do filme Rapa Nui, e que o branco foi o
causador da aceleração da derrocada indígena.
Eu considero o contrário. Se nossa sociedade representa algo para os
índios não deve ser o mar do Pacífico, no qual se encontra a ilha de Páscoa,
mas deve representar sim um mar de oportunidades.
Em minha opinião, mesmo com muitos percalços, o contato do índio
com o branco representou uma economia de algumas centenas, quiçá milhares, de anos de evolução tecnológica para o primeiro e com todos os inegáveis
benefícios que isso acarreta.
Quanto aos habitantes remanescentes da ilha de Páscoa, alguns visitantes foram gentis, outros deixaram as marcas dos piores defeitos da raça humana. Piratas peruanos capturaram os Rapa Nui para trabalho escravo nas
ilhotas de guano. Tal fato nem de perto aconteceu no Mato Grosso do Sul. O
contato entre brancos e índios aqui, mesmo com alguns conflitos, foi um dos
mais pacíficos registrados na história da humanidade.
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É importante ressaltar que o tal trabalho escravo indígena, que volta e
meia se apregoa encontrar no estado, são simplesmente trabalhadores indígenas sem carteira assinada ou contrato temporário oficializado. Mas se for
assim, quase metade da mão-de-obra do país é escrava.
Falei que devíamos ser um mar de oportunidades para os índios. Não
somos. Para isso a política indigenista deve mudar, assim como os próprios
índios devem assumir suas responsabilidades. A simples ampliação de terras é
um círculo vicioso e um saco sem fundo. Com o tempo os mesmos problemas
de fome e pobreza dos indígenas se repetiriam.
Ao invés de se tentar voltar para um passado que inexoravelmente não
é mais possível, seria muito mais producente que empenhássemos esforços
numa integração harmoniosa do índio na sociedade brasileira.
Seguindo os intentos da Funai, sugiro que nos antecipemos e esculpamos faces de pedra no sul do estado. Para índios e para brancos.

O professor Hildebrando Campestrini, em comunicação pessoal, afirma que
algumas tribos indígenas do nosso estado estavam em processo de extinção por
ocasião da chegada do branco. Já se registrava o infanticídio e o suicídio entre
elas. Nos últimos anos, o crescimento populacional dos indígenas tem sido exponencial, a despeito da mortalidade infantil alta, dos suicídios e assassinatos nas
aldeias. Tal fato se dá pelo alto índice de natalidade e aumento da expectativa
de vida dos mesmos.
A tese de Jared Diamond, na qual se baseou o filme Rapa Nui, tem sido desmentida por alguns autores que não verificaram a procedência das provas do eco-colapso proposto pelo professor americano no seu livro Colapso. Contudo, não acho
que a idéia central do meu artigo foi minada. O sistema de produção moderno
permitiu nosso crescimento populacional e continuamente temos que buscar um
desenvolvimento sustentável. Defender apenas o extrativismo coletor das antigas
sociedades tribais seria uma opção, mas antes de tudo seria uma opção de morte
para boa parte da humanidade.
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O IMBRÓGLIO INDÍGENA
Se eu fosse um jovem indígena não estaria muito animado com a situação geral. Quando a Funai sai da inércia geralmente enfia os pés pelas mãos.
O Cimi, o Conselho Indigenista Missionário, vem carregado na sua essência
de obsoletismo ideológico. A legislação brasileira consegue ser excludente e
paternalista ao mesmo tempo. Entrar no mercado de trabalho não é fácil,
tampouco enfrentar um preconceito arraigado na sociedade.
Alguns exemplos? Em Raposa Serra do Sol noticiou-se que ocorre exploração ilegal de garimpo pelos indígenas locais. Aí a Funai nada faz. Errado,
deveria legalizar a situação. E quando os índios cogitaram em promover o
ecoturismo na região, o que poderia gerar renda e um desenvolvimento sustentável, lá vem a Funai dizendo que não pode.
Em Amambai, o indígena Rodolfo Ricartes foi perseguido e ameaçado
por outros indígenas cujo líder se chama Italiano Vasques e é apoiado pela
Funai. Ricartes queria receber apoio para o plantio e agricultura familiar, haja
vista que mais de 60% da área da reserva é improdutiva, e não promover invasões ou demarcações conflituosas, como preferem os partidários de Italiano
Vasques.
O Cimi nutre devaneios socialistas. Lógico que tudo camuflado por um
verniz humanista. Os índios são suas cobaias para o “Um outro mundo é possível”, um lema sob o qual pereceram milhões de vidas no decorrer do século
20. Atentem para o Cimi, cegados por ideologia enganosa, talvez nem eles
saibam que prestam um desserviço aos índios ao estimular conflitos, e não
acordos.
O Cimi e outras entidades falam das tais tekohás, as terras sagradas indígenas, habitadas por seus ancestrais. Podem querer usar isso como motivo
para não serem realocados em outros lugares.
Eu não acredito nas tekohás, não da forma que pintam. Além do fator
do nomadismo, onde não há um local certo de fixação e vivência – que em
minha opinião mina este sentimento de “terra sagrada” – ouvi relatos de tribos
guaranis que abandonavam nas matas as pessoas de muita idade e que representavam um peso para a sobrevivência da tribo.
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Pergunto: onde estava a consideração para com seus ancestrais nessa hora?
E não me venham antropólogos ou românticos dizer que isso é algo fora de
cogitação. Algumas tribos brasileiras praticam infanticídio até hoje com crianças
que julgam que não vão se desenvolver bem. Por que no passado não abandonariam também as pessoas de idade e sem condições de sobrevivência própria?
As tekohás na verdade escondem o ódio ao que o Cimi considera de pior
no mundo: o agronegócio, com a alta produtividade rural. Talvez devêssemos
voltar ao tempo das cavernas para agradar aos tais “progressistas”. Como disse
o jornalista Reinaldo Azevedo, se dependesse dessa linha de pensamento a
fome já teria matado uns três quartos da população mundial.
Em Dourados reclamam da violência nas aldeias. Mas é claro, com uma
legislação como a nossa, como poderia ser diferente? O índio é considerado
semi-imputável pela lei. É uma excrescência que está na nossa Carta Magna.
Ele pode matar, estuprar, roubar, cometer os mais variados delitos que dificilmente responde por seus crimes. Os maus elementos achacam os indígenas
de boa índole e fica tudo por isso mesmo. Senhores legisladores, está na hora
de se rever nossas leis.
Há escolas, postos de saúde, assistência social nas aldeias, mas não há
posto de polícia. Há algo de muito errado nisso. Estão concedendo todos os
direitos de cidadãos aos índios, mas sem cobrar os deveres, e isto está sendo
negativo para os próprios indígenas.
Aliás, dizem que os índios foram confinados, que estão em campos de
concentração. Comparação estapafúrdia. Os índios podem entrar e sair à vontade das aldeias para qualquer lugar do território brasileiro, só aí já se configura ausência de confinamento. Contudo, um branco não pode entrar nas
aldeias sem autorização legal. Com 12,5% do território nacional de posse indígena e com uma população muito menor do que a branca, paradoxalmente
os brancos estão muito mais “confinados” do que os índios.
Quanto ao mercado de trabalho que falei, ele já não é naturalmente
fácil de adentrar, ainda mais quando falta qualificação profissional e sobra
preconceito na sociedade. Enquanto não se derem os mesmos direitos e deveres, com as mesmas oportunidades para índios e não-índios, a situação não
melhorará. Aliás, num país miscigenado como o nosso, fazer esta distinção
entre não-índios e índios, para mim soa ridícula.
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Espero que a reunião do governador André Puccinelli, com o chefe
da Funai, Márcio Meira, seja producente. Novas áreas para os índios podem
ajudar, sem dúvida, mas não é a solução definitiva. Nossa política indigenista,
como disse o general Augusto Heleno, está equivocada, e é dever dos representantes do Poder Legislativo propor soluções concretas nesse momento.
Os índios não devem mais ser massa de manobra para políticas simplesmente assistencialistas, interessadas em recursos estatais, votos e até verbas
estrangeiras que muitas vezes não chegam ao seu destino. Devem ser considerados indivíduos livres e responsáveis, mas para isso as condições necessárias
devem ser proporcionadas.
Aí então os indígenas poderão entoar: “...Openhara joo raminguá/Jyvá
mbaraete py rogueru...”.
Que assim seja.

O professor Hildebrando Campestrini no seu livro Mato Grosso do Sul - Conflitos étnicos e fundiários escreveu:
“Os dicionários guaranis registram que tekohá significa morada, querência, paradeiro. Ultimamente foi atribuído ao termo um significado mais amplo, abrangente,
politizado, entendendo-se por ele, aquele território onde vive ou viveu determinado
grupo indígena, exercendo nele seu modo de vida e suas manifestações culturais,
principalmente míticas.
Os viajantes do século 19 nada registraram a respeito do tekohá. Mesmo Joaquim
Francisco Lopes, que era de perquirir, indagar, nada anotou. Quando eu era funcionário do SPI, nunca ouvi falar tal palavra ou de reivindicações nela fundadas.
Índios de aldeias urbanas espontaneamente nada comentavam a respeito.
O novo enfoque nasceu do trabalho do jesuíta espanhol Bartolomeu Meliá (1932),
radicado na República do Paraguai desde 1950, formando significativo grupo no
estudo da cultura guarani. Elogiável o trabalho se não estivesse atrelado a uma
proposta política, envolta na Teologia da Libertação, de recriar o mundo guarani”.
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DIÁLOGO E SOLUÇÕES
“Trabalhamos muito com antropólogos, mas a idéia que eles têm é diferente. Querem preservar nossa cultura, mas põem obstáculos à nossa evolução. Também queremos integração e a possibilidade de produzir. Se outro
cacique viesse aqui, diria a mesma coisa”.
Este foi o líder xavante Domingo Mohoro, do Mato Grosso, em reunião
com a Famato (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso), em
Cuiabá. Observamos que os índios não pensam como os antropólogos, que
vêem a ampliação de terras como o único meio dos índios prosperarem.
Que o diga o indígena Rodolfo Ricartes, de Amambai, que pediu apoio
à produção agrícola na sua aldeia que tem 60% da área improdutiva. Dou os
meus parabéns a Ricartes e peço que os produtores de Amambai o apóiem
nesse intento e mesmo protejam a vida de Ricartes que foi ameaçado de morte
por não compactuar com invasões de terra.
Getúlio Juca de Oliveira, cacique Caiuá de Dourados reclama que as
demarcações têm que ser discutidas entre indígenas, governo e justiça. Concordo com ele e acrescento que os produtores também devem estar juntos.
James Anaya, consultor da ONU, corroborou a legitimidade de propriedade dos produtores rurais da região sul, mas, sobretudo, observou que há falta
de diálogo entre as partes. Também concordo com ele.
Os produtores rurais devem fazer um mea culpa. Há quanto tempo morrem índios de suicídio, assassinatos, etc., e pouco ou nada se ouviu da classe
rural sobre o assunto. O que acontecia então? Alguns “entendidos” falavam
que era falta de terra para os índios. Mentira, não é simplesmente isso. Mas
nada de sério se ouvia dos produtores e a falácia prosperava.
A situação se arrastou e chegou num certo ápice. Em fevereiro índios
e representantes pressionaram Márcio Meira, o chefe da Funai, para que se
ocorresse demarcações no estado do Mato Grosso do Sul. Foram muitos suicídios em 2007. Em fevereiro de 2008 pai e filho se mataram simultaneamente
numa comunidade nhandeva que não tinha histórico de suicídios.
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Os índios também têm que assumir suas responsabilidades. Não há nenhuma dívida histórica para com eles. O contato entre não-índios e índios no
atual Mato Grosso do Sul foi um dos mais pacíficos registrados na história da
humanidade. E a vida deles antes deste contato, quando eram de fato silvícolas, não era nenhum mar de rosas como alguns românticos apregoam.
Se hoje usufruem de casas de alvenaria, luz elétrica, água encanada,
alimentos empacotados prontos para uso, fogão a gás, geladeiras, roupas, remédios, vacinas e tudo mais proporcionado pela evolução que as sociedades
abertas tiveram com o tempo, os índios também têm a capacidade de entrar
nela sem perder suas características culturais.
Os índios do norte do país dispõem de muito mais terra. Muitos são
ricos, andam de caminhonete importada, pois vendem madeira, exploram garimpo. Os guaranis daqui, por motivos históricos bem definidos, não foram
agraciados por isso. Os guaicurus, atuais cadiuéus, por terem lutado na guerra
do Paraguai, contam com uma área imensa, mas mesmo assim enfrentam
problemas de pobreza.
Já falei em outro artigo que não acredito nas tekohás da forma que pintam. Para mim elas escondem de um lado o ódio que certos grupos têm do
agronegócio, e de outro, o desejo dos indígenas em continuar perto do asfalto,
da luz elétrica e de todo recurso que há perto de onde moram atualmente.
Não sou contra novas áreas serem concedidas, mas simplesmente isso
não resolve a questão. Isso seria um saco sem fundo, com algum tempo os
mesmos problemas de pobreza se repetiriam, sem falar no alto custo acarretado.
A título de exemplo, se seguirem os intentos da Funai, no Mato Grosso
serão concedidos mais 5 milhões de hectares, totalizando o equivalente à um
estado de São Paulo (20% do Mato Grosso já se constitui de reserva indígena)
para 25 mil indígenas.Uma anormalidade em qualquer lugar do mundo.
Já que os caciques andam reclamando de serem alvos de preconceito,
seria bom que eles mesmos cobrassem os mesmos direitos e deveres, principalmente deveres, de cidadão brasileiro para os indígenas. O paternalismo e a
tutela estatal não são benéficos para os índios.
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Deixo minha sugestão: dialogar diretamente com as lideranças indígenas deve ser mais producente do que com a Funai, um órgão de burocratas
que já vem mostrando ineficiência há tempos.
O governador André Puccinelli e a própria prefeitura de Dourados já
proporcionaram melhorias significativas para os indígenas do estado, e penso
que em conjunto com representantes indígenas locais e produtores rurais,
saberão conduzir a questão com mais coerência e bom senso para se alcançar
a almejada paz e tranquilidade no campo e na cidade.

James Anaya, americano de ascendência indígena e representante da ONU, veio
a Dourados em Agosto de 2008 para conhecer a situação dos indígenas da região.
Os produtores rurais procuraram-no para conversar com ele na mesma reunião
com representantes indígenas, contudo os indigenistas não queriam permitir isso,
pois intencionavam mostrar só um lado da questão e, com certeza, fazer valer apenas o discurso vitimista de sempre. Somente depois de muita discussão e animosidade é que os produtores puderam falar com Anaya, que reconheceu que as terras
são de direito dos produtores e recomendou diálogo entre as partes. A imprensa
deu mais ênfase à chamada pressão dos produtores – que nada mais era do que o
direito de expressão e defesa – do que nas palavras de Anaya.
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FALÁCIAS E PRECONCEITOS PARA COM OS PRODUTORES
Tentarei responder aqui algumas assertivas feitas pelo Sr. Mieceslau Kudlavicz, em artigo denominado Existir oito milhões de hectares improdutivas,
pode!, publicado pelo Correio do Estado em 25/09/2008.
O Sr. Kudlavicz, no seu artigo, generalizou os produtores de uma maneira simplista e errônea, sem se ater em quão heterogênea é a classe rural.
Percebo que ele é adepto de uma ultrapassada visão marxista, onde a luta de
classes é a única verdade no mundo. Como tal visão ainda é muito difundida
em escolas e universidades, creio que meu artigo se faz importante.
Primeiramente o referido autor parece desconhecer o que é um latifúndio, assim como passa a impressão que qualquer proprietário rural se configura como um latifundiário.
Latifúndio, Sr. Kudlavicz, é uma área superior a 600 módulos rurais.
Um módulo rural apresenta variações regionais, mas no sul do estado corresponde a 20 hectares. Dessa forma, um latifúndio naquela região é uma área
contínua superior a 12 mil hectares.
Simplesmente é falso que os proprietários rurais do sul do estado sejam
latifundiários. A maioria se constitui de pequenos e médios produtores, com
alguns grandes e pouquíssimos os que podem ser chamados de latifundiários.
Mas gostaria que o Sr. Kudlavicz apontasse qual lei torna criminoso um
cidadão que é proprietário de uma grande área rural. Por suas palavras alguém
que seja um “latifundiário” não parece ser uma boa pessoa.
Será que devo ter desapreço pelo Sr. Samuel Klein, dono da Casas
Bahia, por ele ser um “latifundiário” do ramo varejista, mesmo que oferecendo compras facilitadas para as camadas populares da sociedade?
Ainda no seu artigo ele afirma que os produtores declararam que possuem milhões de hectares improdutivos. Isso é verídico? Duvido muito. Ou
talvez estejam considerando as áreas de reservas legais como improdutivas.
Se assim for, isso não é por culpa dos produtores, mas por obrigação da legislação federal.
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A verdade é que os 26 municípios que as portarias da Funai visam vistoriar respondem por 60,94% da soja, 70,12% do milho safrinha, 53,76% do
arroz, 50,94%, feijão, 40,32% da cana-de-açúcar, 38,15% da mandioca e 26,82%
do milho de segunda safra que são cultivados em todo Mato Grosso do Sul.
Sem falar no imenso rebanho de gado de corte e leiteiro, na avicultura, suinocultura e piscicultura lá desenvolvidas.
Eu, nas minhas andanças como veterinário, nunca vi uma fazenda improdutiva. Vi sim propriedades que careciam de gestão mais eficiente, mas daí
a classificá-las como improdutivas é algo muito diferente.
Aliás, ponho-me à disposição do Sr. Kudlavicz para ele me mostrar alguma área improdutiva in loco. Não vale no papel.
Eu posso levá-lo à aldeia Panambizinho em Dourados, onde colonos
agricultores que produziam grãos foram desalojados para dar lugar a uma aldeia. Hoje não se produz nada lá, e ainda cestas básicas têm que ser enviadas
para os atuais moradores.
Quem paga essa conta? É o Sr. mesmo, Sr. Kudlavicz, assim como eu e
todos os pagadores de impostos. A política isolacionista da Funai é perniciosa
para os índios e para toda sociedade.
Na verdade não sou contra algumas novas áreas serem concedidas aos
guaranis, mas esta desmesuração da Funai é que preocupa. Imaginem, se dar
terras continuamente for a solução para os índios, a cada geração, 25 anos em
média, ou até menos, teremos que ir dobrando as reservas. É algo típico de
uma mentalidade mercantilista, a mesma que originou a primeira e segunda
guerra mundial.
O Sr. Kudlavicz ainda cita que 5 milhões de hectares foram apossados de maneira ilegal. Ora, Sr. Kudlavicz, o ônus da prova é de quem acusa.
Mostre os locais de grilagem de terras, comprove que eram áreas federais que
foram apropriadas indevidamente.
Todos os proprietários rurais cumpridores da lei ficarão satisfeitos com
isso. Boa parte são herdeiros dos pioneiros que vieram garantir a soberania
nacional no estado há mais de 100 anos atrás, outros tantos venderam suas
pequenas propriedades em outros estados, compraram maiores aqui e vieram
para trabalhar e produzir e não para serem tratados como marginais.
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Agora se o Sr. não puder provar, saiba que está praticando nada mais do
que calúnia e difamação. Sobretudo por querer generalizar uma classe inteira
por eventuais maus integrantes dela.
Ainda aponta que há um excesso de terras registradas em cartório. Trata-se
de papéis com os quais golpistas tentam vender as mesmas terras para mais de
um comprador. Felizmente esse crime, que ainda é cometido no norte do país,
está raro por aqui. Geralmente ocorre mais em áreas recém-colonizadas, que
ainda estão sendo desbravadas. E a vítima, no caso, é um produtor de boa-fé, e
não a sociedade.
Citou-se também o tal trabalho escravo em usinas. Eu sou a favor da
fiscalização trabalhista, mas convém separar o joio do trigo. O tal trabalho
escravo, indígena ou não, que volta e meia apregoam encontrar no estado, são
simplesmente trabalhadores sem carteira assinada ou sem contrato temporário
oficializado. Mas se for assim, quase metade da mão-de-obra do país é escrava.
E há sim, Sr. Kudlavicz, estudos antropológicos fajutos. Por favor, procure o 2° ofício de notas da cidade de Amambai, no livro 85, páginas 58 e
59 (cópias digitalizadas circulam na Internet). Lá o indígena Adair Sanches
declara como alguns ditos antropólogos realizavam vistorias e entrevistas com
indígenas locais para pleitear demarcações. Picaretagem pura.
A constituição brasileira, Sr. Kudlavicz, reza que os índios têm garantias
de propriedade sobre as terras que ocupavam por ocasião da homologação da
Carta Magna, ou seja, em 1988, e não de épocas imemoriais.
Agora se o Sr. interpreta de outra forma, pode dar o exemplo e desocupar esta terra que no passado era chamada de Pindorama pelos nativos e voltar
para o leste europeu procurar sua tekohá.
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A VALENTIA DOS VERMELHOS
Depois da publicação do meu primeiro artigo sobre a questão indígena
fiz uma pesquisa no Google para ver as referências a ele. Deparei-me com
uma crítica de Egon Heck, chefe do Cimi, o Conselho Indigenista Missionário. Heck me contrapunha dizendo que quem deveria se realocar no estado
eram os brancos que chegaram depois e destruíram o meio ambiente.
Ok! Pensei eu. Desde que ele dê o exemplo, posso ponderar o caso.
Como ele não publicou sua crítica no jornal onde lera meu artigo (Correio do
Estado, 30/07/08), achei por bem não respondê-lo.
Em artigo posterior falei que o Cimi nutria devaneios socialistas camuflados por verniz humanista. São obsoletistas ideológicos que na verdade prestam
um desserviço aos índios. Tive quase certeza que Heck me responderia. Nada.
Um outro, Mieceslau Kudlavicz, publicou um artigo que muito parecia com
umas aulas de Geografia e (um pouco menos) História que tive no início da década
de 90. Basicamente passava a idéia dos latifundiários do Mal contra os índios do Bem.
Refutei-o parágrafo por parágrafo e aí sim convidei meu contendor em
dar o exemplo e deixar esta terra apenas para os índios.
Como Heck é do Conselho Indigenista Missionário e Kudlavicz é da
Comissão Pastoral da Terra, decidi pedir de volta um livro que havia emprestado a um amigo. Está lá no capítulo O Fuzil e a Batina que fala sobre a
Teologia da Libertação: “... uma dose de Hegel, uma pitada de Marcuse...”.
Espada em punho, espero meu inimigo. Mas ele não veio. Ah, que pena,
o bárbaro não veio.
Qual minha surpresa quando dias depois o artigo do Kudlavicz aparece num
site desses onde os dinossauros se encontram. Ao invés de tentar debater ou se calar,
Kudlavicz espalhou suas falácias num ambiente onde só irão bater palmas para ele.
Acho que eles são assim mesmo. Mostram-se corajosos somente em aulas para recém-adolescentes, ou insuflando o seu lúmpem-proletariado personificado pelos índios, e, claro, na mídia amiga.
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Mas o melhor vem agora. Egon Heck narrou em artigo a sua ida à Europa, juntamente com alguns indígenas daqui, onde coletou assinaturas em prol
da demarcação de terras indígenas no MS. Vai mostrá-las ao presidente Lula.
Como os europeus pensam que o Brasil se resume em Rio de Janeiro e selva
amazônica, não sei se eles seriam as pessoas mais apropriadas para apontar
soluções para o nosso caso.
Engraçado, antigamente essa turma chegada numa luta de classes não
admitia intromissão estrangeira em assuntos internos. Qualquer coisa parecida
adquiria a alcunha de “imperialismo”.
Bom, mas se Heck viajou para a Europa, provavelmente custeado pelo
Cimi (ainda bem que não ando mais pagando o dízimo, olha no que dá), eu
gostaria que alguma entidade de produtores me pagasse uma viagem aos Estados Unidos.
Sim, lá nos EUA eles fizeram tudo de errado a princípio. O cinema
americano se vangloriava na conquista do oeste com o sangue dos apaches. E
hoje como está a dívida histórica deles para com os indígenas? Não está, não
há dívida histórica. Os índios são donos de cassino, enriqueceram e se integraram na sociedade americana.
Eu vou ao Morongo Casino Resort & Spa em Los Angeles. Posso levar
alguns índios brasileiros comigo e coletar umas assinaturas para que eles possam abrir uns cassinos por aqui também. Eu seria um cliente fiel e, talvez aí
sim, contrairia alguma dívida com eles.
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UM FILME DE TERROR
No filme Poltergeist, de 1982, uma família americana se via numa situação assustadora. Fantasmas assombravam sua casa, a ponto de raptarem a filha
caçula. No decorrer da história descobre-se que a casa foi construída num
antigo cemitério indígena, razão pela qual havia as aparições.
Se o filme tivesse sido feito no Brasil, o resultado seria mais aterrorizante
ainda. Funcionários da Funai apareceriam e despejariam a família da casa
sem ressarci-los integralmente pela propriedade que haviam comprado. Pagariam pela edificação, mas não pelo terreno.
Por mais esdrúxula que possa parecer esta alusão, ela ilustra bem a situação dos proprietários rurais do sul do estado. Exceto pelos fantasmas, lógico.
Há o agravante de que um imóvel rural tem, em geral, o maior valor agregado
na terra, e não nas benfeitorias, ou seja, o prejuízo no caso é bem maior.
Mas agora a situação parece que mudou um pouco. Já falam que haverá
indenização integral pelas propriedades rurais que porventura vierem a ser
consideradas áreas indígenas.
Os estudos antropológicos são uma forma de se dar resposta aos grupos
favoráveis às demarcações. Não fazê-los geraria um sentimento de que se cometeu uma injustiça com os índios, alimentando uma animosidade social; e
que os produtores são pessoas de má índole, o que é falso.
Contudo, esses estudos devem seguir critérios. É primordial que o direito de propriedade seja respeitado e que os proprietários acompanhem os
técnicos. Por quê?
Se não for respeitado o direito de propriedade e invasões começarem a acontecer, será dado um passo para o que alguns “humanistas genocidas” adoram: mortes, com o surgimento de uns mártires do Bem de um lado e de algozes do Mal
de outro. A realidade maniqueísta dos crentes na luta de classes e suas vertentes.
Os produtores devem acompanhar os técnicos, sem constrangê-los, pois
há a desconfiança (não infundada) de que provas ou achados arqueológicos
sejam “plantados” para avalizar a área como indígena.
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Outro ponto: os estudos devem ser abertos e passíveis de auditagem para
que os proprietários tenham condição de se defender legalmente. O valor daquelas terras é altíssimo. Vou ser claro: os produtores não devem ser alvos de
uma extorsão disfarçada de estudo antropológico.
Bom, e aqui vai minha opinião sobre estes estudos: não vão dar em nada,
a não ser que realmente forcem a barra.
Diga-me caro leitor, se você soubesse que algumas pessoas viriam à sua
casa e praticamente a expropriassem se fosse encontrado um jarro velho ou
pedaço de cerâmica ou flecha, você deixaria tais artefatos por lá?
Não há nada, absolutamente nada de palpável para os antropólogos estudarem. Se havia algum sítio arqueológico por lá, já não existe mais. Vão só
encontrar lavouras e pastagens, o que é ótimo.
A rigor os estudos são desnecessários, uma perda de tempo e de dinheiro
público. Servirão, como falei, apenas para acalmar os militantes pró-demarcação. A legitimidade das propriedades deveria ser aferida unicamente pelos
documentos e em âmbito jurídico.
Se houveram áreas que foram usurpadas dos índios de maneira não-legal, fato que não acredito que haja por lá, não será o estudo antropológico que
atestará isso. A não ser que recorram à tradição oral indígena sem exigência
de provas documentais. Nesse caso fica bem fácil fazer demarcações a esmo.
Muitas áreas estão em litígio justamente porque houve um convívio
apaziguado entre índios e não-indios, ou seja, alguns índios costumavam entrar nas fazendas – que até então eram quase só matas, com poucas áreas formadas – para caçar e pescar, mas os índios respeitavam a lavoura e o gado do
fazendeiro. Eles sabiam que aquelas terras não eram deles e que sua área era
a destinada pelo então SPI (Serviço de Proteção ao Índio).
E como já ressaltou o professor Hildebrando Campestrini em seu livro
Mato Grosso do Sul – Conflitos étnicos e fundiários, a perambulação de caráter
nômade não pode ser considerada como fixação ou ocupação de aldeamento.
Há ainda o aspecto legal da Carta Magna, ela reza que os índios têm
garantia de propriedade pelas terras que ocupavam por ocasião do decreto da
mesma, ou seja, de 1988, e não de épocas imemoriais. Fosse de outra forma,
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Porto Seguro e Rio de Janeiro teriam que se tornar reservas indígenas imediatamente.
A morosidade do Judiciário é ruim para a questão. Penso que não deve
haver litígio em terra titulada e se alguém deve assumir este ônus é o governo,
pois foi ele o responsável pela titulação da terra.
Dizer que o governo não pode indenizar os produtores, pois se a área
for considerada indígena trata-se se patrimônio da União, é um absurdo neste
caso do Mato Grosso do Sul. Esta cláusula com certeza se referia às terras
como as do norte do país, onde não havia delimitações claras entre as fazendas
e as áreas indígenas. As demarcações indígenas aqui já foram feitas há muito
tempo, pelo então SPI (Serviço de Proteção ao Índio).
O pior de tudo é que se discute muito tais demarcações, muita energia
se despende nisso e ela será simplesmente ineficiente na melhoria de vida dos
índios. No máximo um paliativo, mas de maneira nenhuma uma solução.
Por vezes esta questão indígena parece um drama, por outras parece um
filme de comédia nonsense ou de realismo fantástico, tamanhos disparates que
ouço. Neste texto me referi a um filme de terror. O mais importante é que a
calma e a paz sejam mantidas para que ao término tenhamos um final feliz.
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A DIALÉTICA DA MENTIRA – I
“A pior coisa que pode acontecer a duas motivações válidas – o indigenismo e a ecologia – é serem levadas ao exagero. O excesso de zelo é uma
forma de fanatismo. E os fanáticos costumam redobrar os esforços quando
perdem de vista os objetivos.”
(Roberto Campos)

Desde a queda do Muro de Berlim, com a derrocada do comunismo,
algumas pessoas sentiram-se vazias nos seus sentimentos utopistas. Alguns que
procuravam uma causa, ou simplesmente os ressentidos, anticapitalistas de fé,
arvoraram-se em outros nichos onde pudessem fazer suas críticas.
Uns migraram para o ecologismo radical, condenando qualquer avanço
que remetesse ao capitalismo. São os ecologistas “melancias”, verdes por fora
e vermelhos por dentro. Já outros elegeram o indigenismo como novo fator
de luta de classes (aqui seria de etnias). Estes também tiveram algum outro
embasamento teórico, considero o relativismo cultural e a aversão ao que chamam de etnocentrismo como principais.
Contudo, estas pessoas usam um mesmo ardil que já datava de bem
antes, desde que o papai Marx manipulou os dados dos Blue Books ingleses,
escrevendo sua empulhação denominada O Capital. Este ardil é baseado na
mentira, na manipulação de fatos (alardeando alguns e omitindo outros), no
tendencialismo e na insistência em se repetir slogans que sejam aceitos como
verdade ao passar do tempo, criando-se mitos.
Como já dizia Lênin: “Os fins justificam os meios”. Então se for pra
contar umas mentiras que ajudem no “Um outro mundo é possível”, está
tudo bem.
Juntamente com as falácias, a desqualificação dos debatedores que se
contrapõem a eles também é algo sistemático. Fundamentam isto em algo
chamado de polilogismo, no qual se diz que as opiniões emitidas são baseadas
na classe social ou grupo de interesse do debatedor em questão.
Foi o que fizeram os marxistas quando contrapostos em suas teorias.
Em 1922, Ludwig von Mises já havia exposto a impossibilidade do cálculo de
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preços no socialismo de cunho marxista, por ele tentar ignorar a lei da oferta
e da procura. A consequência mais imediata seria a escassez de produtos. O
sistema socialista só se manteria se usasse a força e a coerção. Foi exatamente
o que ocorreu nos países do bloco soviético.
Contudo, os marxistas nunca partiram para um debate sincero com Mises, nunca refutaram seus argumentos, apenas disseram que ele estava a serviço da burguesia.
Dessa forma, eu que mesmo não tendo terras nas áreas a serem estudadas e nem prestando serviço naquela região, para eles emito opiniões por ser
“membro da elite dominante” ou um “serviçal dos interesses dos proprietários
rurais”. Ou seja, o foco não se dá nos argumentos, mas sim nas pessoas que os
declaram.
O polilogismo, além de ser burro, antidemocrático e de notória má-fé
ao não se dar ênfase nos argumentos em si com o uso da razão como juíza dos
fatos, mostrou-se altamente contraditório em se tratando dos próprios teóricos
socialistas. Esses muito pouco tinham a ver com as camadas populares da sociedade, e um caso exemplar foi o de Engels.
O alemão era um rico industrial, mas escreveu em prol do comunismo,
sendo um dos autores do “Manifesto Comunista” e também mantenedor de
Marx por longos anos. Engels era um capitalista na prática e um comunista
nas opiniões. O polilogismo é uma falácia.
Antes de enunciar as demais falácias, pois elas são o objeto do texto, vou
só reforçar algo. Para quem conhece como pensam as pessoas a que me refiro,
é simples de se perceber a correlação de “atores”, mas talvez para a maioria
das pessoas estas informações que estou dando são devaneios. Então vou ser
bem didático:
Nesse teatrinho todo, os produtores rurais são a burguesia rural, o agronegócio é a versão do capitalismo no campo, as fazendas são os meios de produção privados, os índios são os oprimidos ou alijados do sistema.
O sistema capitalista com produção especializada (carne, milho, soja,
leite, etc.) é simplesmente chamado de monocultura – como se isso fosse algo
intrinsecamente ruim – e deveria ser substituído por outros modos de produção, provavelmente mais coletivistas e sem o advento da propriedade privada.
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O antigo modo de vida indígena, na mente destas pessoas, seria algo isento
dos males do capitalismo, e próximo de um idílico sistema comunal natural.
Além do marxismo, no caso do indigenismo, houve ainda a contribuição de alguns elementos da Antropologia, os já citados relativismo cultural e o
conceito de etnocentrismo. Ambos não são completamente equivocados, mas
podem levar ao erro se radicalizados. Ainda houve o coquetel ideológico da
Teologia da Libertação que orientou tanto o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) quanto a Comissão Pastoral da Terra (CPT).
Basicamente é importante entender que os que são visceralmente contra os produtores rurais, são governados por um conjunto de idéias errôneas
no âmago, mas que conseguem passar uma lógica até certo ponto plausível
(embora enganosa) e que contém forte apelo emocional.
Agora sim as falácias. Para referendar seu ponto de vista e conquistar a
opinião pública para atingir seus objetivos, repetem-se afirmações que a princípio não parecem ser tão falsas, mas como alguém já disse: “meias-verdades
são também meias-mentiras”. Há três afirmações exclamadas ad nauseam pelos militantes indigenistas e que espero colocar em debate.
São elas: O confinamento indígena, o genocídio indígena e a dívida
histórica para com os indígenas.
Comento-os em próximo artigo.
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A DIALÉTICA DA MENTIRA – II
Em artigo posterior elenquei três afirmações comumente repetidas pelos
militantes indigenistas e que tentam gerar um sentimento de culpa na sociedade.
Antes de comentá-los, vou reforçar algo: sem dúvida nenhuma há um
problema envolvendo os indígenas da região sul do estado, mas ele deve ser
resolvido racionalmente e sem mistificações.
Dito isso, vamos às três afirmações citadas, juntamente com os devidos
comentários.
1. Confinamento indígena.
Se os índios de fato não pudessem sair das aldeias eu também diria que
eles estão confinados. Mas não é o que ocorre. Os índios podem entrar e sair
das aldeias à vontade, como cidadãos brasileiros que são. Andam pela cidade,
muitos trabalham, estudam, etc. Seria o mesmo que dizer que moradores de
um condomínio de casas ou apartamentos estão confinados.
Mais de 12% do país se constitui como reserva indígena, isso para uma
população muito menor do que a não-índia. Sem falar que nas reservas apenas a policia federal tem autorização de entrar. Com uma população maior e
uma área relativamente menor possível de ocupação, paradoxalmente os não-índios estão mais “confinados” que os índios.
Os índios da região sul do estado gozam de menos terra do que outras
etnias do país. Isso se explica pelo fato de que as terras de fronteira, ou de todo
MS, tiveram sua colonização incentivada em vista do término da guerra do
Paraguai, com a finalidade de garantir a soberania brasileira na região. Isso é
histórico, sempre que um país quer garantir a posse sobre um território, ele
incentiva a ocupação pelos seus habitantes.
Como os caiuás não tomaram partido naquela guerra, eles foram de fato
preteridos na posse da terra. É bom que se diga: se dependesse deles, aquelas
terras pertenceriam ao Paraguai. Não os julgo por isso, mas é um fato.
Se houve uma injustiça no passado, ao não se destinar áreas maiores
para os índios, ela não será corrigida mediante mais injustiças no presente. A
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maioria dos atuais proprietários pagou pela terra, e o que a Funai planeja (ou
planejava) fazer não tem outro nome senão expropriação. Também os descendentes dos pioneiros que tiveram coragem para enfrentar as dificuldades do
antigo sul do Mato Grosso não podem ser tratados como invasores, pois são
famílias que estão há mais de cem anos no local.
Por outro lado, os indígenas daqui tiveram garantias de posse da terra
superiores aos indígenas próximos do litoral. Estes últimos se integraram
mais na sociedade, como demonstrou Leandro Narloch no seu livro Guia
Politicamente Incorreto da História do Brasil. Muitas aldeias deram origem
a bairros tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Foi o caso de Carapicuíba, Guarulhos, Embu, Peruíbe, Barueri, Moji das Cruzes e até Pinheiros, em São Paulo; e de Niterói, São Pedro da Aldeia e Mangaratiba,
no Rio de Janeiro.
De toda forma, o termo “confinamento indígena”, na acepção do significado, é errôneo.
2. Genocídio indígena.
Eles dizem que há um genocídio pelo elevado número de suicídios e
assassinatos nas aldeias, e também pela alta mortalidade infantil. Mas há também uma elevada taxa de natalidade entre os índios. Aí os militantes se calam.
A verdade é que há um crescimento vegetativo acentuado nas populações
indígenas, descaracterizando completamente o termo “genocídio”.
Havia aldeias como a Jaguapirú, extremamente próxima a Dourados,
que contavam com 400 pessoas no inicio de sua formação e hoje possuem
mais de 11 mil. Isso se deu tanto pelo alto crescimento vegetativo dos moradores quanto pela vinda de indígenas de outras regiões, que sabem das vantagens
em se morar perto dos recursos da cidade. A felicidade idílica da mata só existe
na cabeça de alguns românticos.
A grande beleza da questão indígena é tê-la para resolver. Há países que
não tem esta questão, porque, estes sim, praticaram genocídio. Foi o caso da
Argentina e Nova Zelândia. Nos EUA também houve conflitos bem maiores.
O início da colonização portuguesa no Brasil também foi conturbado.
Eu insisto em dizer, mesmo com percalços o contato entre índios e não-índios no atual Mato Grosso do Sul foi um dos mais pacíficos da história da
humanidade. E espero que, para nosso orgulho, continue assim sendo.
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Os suicídios cessarão quando os índios resgatarem sua auto-estima. Os
assassinatos cessarão quando houver segurança para os bons indígenas e punição para os maus elementos. A mortalidade infantil cessará com educação
familiar e emancipação econômica.
3. Dívida histórica para com os indígenas.
Aqueles que de fato pensam que os índios estariam melhores caso não
tivessem tido contato com o não-índio deveriam ponderar bem como era a
vida dos antigos indígenas.
Os índios andavam nus e descalços pelas matas. Faziam suas necessidades
em ambiente aberto. Comiam os animais que conseguiam caçar, macacos, pacas,
capivaras, em geral sem nem retirar os pêlos, assando o animal por inteiro num
braseiro. A agricultura era rudimentar e de subsistência. Tinham parcos utensílios
no dia-a-dia. Eram essencialmente coletores. Não tinham desenvolvido a escrita.
Qual era a expectativa de vida do homem antes de domesticar animais
para alimentação e de uma agricultura menos rudimentar? Acho que menos
que 40 anos.
Seriam fortes e bem nutridos? Havia sal na sua alimentação? A mortalidade infantil seria menor que a de hoje? Desconfio que as respostas sejam
todas negativas.
Quanto cobraríamos pelos royalties da luz elétrica, das vacinas, antibióticos (ou vocês acreditam que os índios não adoeciam?), roupas, alimentos
empacotados, água encanada, chuveiro, vaso sanitário (por que não?), fogão,
geladeira, entre outras coisas?
Vou dizer quanto: nada. Não devemos cobrar nada. Assim como os índios não podem nos cobrar nada.
A humanidade só evoluiu com as trocas voluntárias propiciadas pelas
sociedades abertas. A ocorrência de confrontos entre os diferentes povos do
mundo, foi uma constante na História. Se cada um ficar com picuinhas, cobrando “dívidas” dos outros, entraremos numa espiral de acusações e animosidade improducente.
Ainda, como lembra Warren Dean, em seu livro A Ferro e Fogo - A história da floresta atlântica do Brasil, tanto os tupis quanto os guaranis, foram
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tribos que havia poucos séculos, na época em que os portugueses descobriram
o Brasil, que invadiram a região e desalojaram outras tribos indígenas, cuja
história perdeu-se na poeira dos tempos.
“Guarani” significa “guerreiro”. Notamos aí como o mito do bom selvagem é uma balela completa. Não obstante o fato de que havia escravagismo
também entre os índios. Os guaicurus, por exemplo, era uma tribo que submetia outros índios à escravidão.
Por isso sou tão categórico em não me render a romantizações e nem
vitimizações para com os indígenas. Mas defendo totalmente a sua igualdade
perante as leis e espero que de fato sejamos uma sociedade aberta para eles.
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A DIALÉTICA DA MENTIRA – FINAL
Independentemente de meus artigos ou do que queira a Funai, os índios
adentrarão cada vez mais na nossa sociedade. Contudo, o discurso vitimista
permanecerá nas faculdades e escolas. Então as consequências disso provavelmente serão:
1. Animosidade social ou revanchismo.
Os índios sempre olharão os não-índios como inimigos potenciais
2. Indolência ou insubordinação oculta.
Entrando no mercado de trabalho, alguns indivíduos poderão não “vestir a camisa” da empresa que trabalham, por achar que os antepassados foram
explorados e que ele não deve se esforçar muito por aquelas pessoas para as
quais trabalha.
3. Demanda por reparações.
Já está em curso uma idéia semelhante. Foi concebida na USP no largo
São Francisco. O Estado brasileiro deverá pagar para todos os descendentes de
índios uma indenização pelos danos causados no passado.
Não vou entrar em detalhes do porquê das três coisas elencadas acima
terem um fundamento errado. Apenas vamos observar que ao invés de mirarmos o futuro e construirmos uma sociedade com direitos e deveres iguais para
todos, com união e prosperidade, o discurso vitimista, rancoroso e errôneo dos
pseudo-humanistas só tende a gerar mais coisas negativas.
Mas boa parte dos índios não ligará para tal discurso, eles vão se integrar
na sociedade, como vêm se integrando há anos. O povo brasileiro é mestiço.
O Marechal Rondon, que possuía ascendência indígena, sempre pensou
numa política indígena protegendo o índio, mas fundamentada na integração
deste na sociedade brasileira. Infelizmente, com o tempo, outras escolas de pensamento adentraram nas hostes estatais. São pessoas guiadas por parte da ideologia alemã e também de uma visão obtusa de elementos da Antropologia.
Entre o brasileiro de sangue índio e os militantes de sangue europeu, pele
clara e sobrenome, muitas vezes, germânico-prussiano, eu fico com o brasileiro.
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Mas sou um só, e provavelmente todos os descendentes dos índios somente lerão ou escutarão nas aulas os pseudo-humanistas. Eles nunca lerão
um só artigo meu. Mas confio no bom senso deles e no curso natural das
coisas.
E de toda forma minhas palavras ficarão registradas. Não são pães velhos, não são cestas básicas, não são terras, não são empregos. Mas, espero eu,
que sejam a chave para uma vida melhor.
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A RIQUEZA DAS NAÇÕES, INDÍGENAS OU NÃO
Muito provavelmente o que acontecerá nessa questão indígena é que se
comprem algumas áreas para os índios. É bom que se diga que ninguém se
pôs contra a ampliação de terras para os caiuás. O modus operandi é que estava
em questão.
Se seguissem os intentos da Funai, haveria expropriação, um absurdo,
mas que por algum motivo é o que está na lei. Provavelmente os legisladores
achavam que se alguém estivesse em área considerada indígena, seria um grileiro. O caso do MS é totalmente diferente, as terras foram legalmente tituladas.
A política isolacionista da Funai é perniciosa para os índios e para sociedade. Vejam bem, terras que estão produzindo, gerando emprego e renda,
se transformam em áreas ociosas e que acarretam um custo por demandar
assistência alimentar, médica e tudo mais. Tampouco os índios terão uma vida
mais digna lá.
O governador André Puccinelli tinha a proposta de conceder terras em
outra região, e seguia a diretriz de não tornar áreas produtivas em reservas
que caminhariam para a ociosidade. Ele estava correto, o exemplo da aldeia
Panambizinho é notório.
Contudo, boa parte dos índios não iria querer sair de perto de onde estão. Afinal é uma região que dispõe de recursos que áreas mais distantes não
possuem. Se os índios realmente quisessem viver como seus antepassados, pediriam passagens só de ida para a Amazônia. As tais tekohás, são uma invenção
da cabeça dos militantes. Tekohás eram paragens e não terras sagradas.
Mas não sou contra que concedam novas áreas para os caiuás por lá
mesmo. O primeiro ponto é que se paguem corretamente os atuais proprietários, e estes devem ter soberania para decidir se vendem ou não suas fazendas.
Outra coisa seria a de não se extrapolar no contingente da área, a economia local e os pagadores de impostos agradecem. O total da área a ser comprada deveria se basear na população indígena da época em que se fundou a
aldeia, e não na população atual. Se acharem que as terras não são suficientes,
aí sim que se realoquem em novas áreas que não sejam produtivas.
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Os próprios indígenas deveriam ser diretamente consultados para saber
se, ao invés de terras, não prefeririam investimentos nas aldeias, de forma coletiva, ou mesmo individualmente, por famílias. Educação, saúde, segurança
e infra-estrutura poderiam ser melhorados. Tenho certeza que os indígenas
pediriam postos de polícia dentro das aldeias. Cursos de capacitação técnica
na cidade, juntamente com não-índios, a exemplo do que acontece nas universidades, também poderiam ser viabilizados.
Para mim se havia genocídio ocorria antes do encontro com o não-índio,
em virtude da menor expectativa de vida, maior mortalidade infantil, etc. Os
suicídios estes sim devem ter aumentado, mas isso tem uma razão moral e não
de disponibilidade de terras.
Tanto o governo do estado quanto os municípios desenvolvem um programa de assistência e de geração de renda dentro das aldeias, mas somente
com uma integração de fato na sociedade e com uma mudança na legislação
é que os índios terão uma vida mais digna.
Muito tenho escrito sobre o tema. Essencialmente sempre disse que a
simples ampliação de terras não é o suficiente para a efetiva melhoria de vida
dos índios. Afinal, como eu já disse, se fosse simplesmente terra o problema,
seria só comprar uma passagem de ida para o meio da Amazônia e tudo ficaria
bem. Mas é lógico que isso é estapafúrdio.
A maioria de meus professores de Humanas tinha um viés que é o contrário do que eu tenho hoje. Mas uma coisa aprendi nas aulas de História: os
mercantilistas associavam a riqueza das nações à quantidade de metais preciosos, recursos naturais, terra, etc., que um país possuía.
Tal visão foi posta em cheque quando Adam Smith escreveu A Origem
da Riqueza das Nações, na qual ele atribuiu a prosperidade de uma nação ao
somatório dos esforços das pessoas, que, movidas pelos seus próprios interesses, seriam responsáveis por gerar mais bens e serviços para a sociedade. Adam
Smith ainda postulou sobre os pilares do capitalismo liberal, o livre mercado
e a divisão de trabalho.
Os exemplos do Japão e dos tigres asiáticos em comparação com alguns
países africanos e mesmo do Oriente Médio para mim são notórios. O Japão
não possui quase nenhum recurso natural e, fundamentado no capitalismo, é
a segunda economia do mundo, com um padrão de vida médio muito alto. Já
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os países do segundo grupo citado, mesmo com recursos naturais de alto valor,
têm a maior parte do seu povo na miséria.
É isso que tem que entrar na cabeça de alguns militantes indigenistas
e também na dos próprios índios. Eles são livres para se adaptarem ao modo
de vida atual ou não, mas os que não quiserem fazê-lo têm que arcar com as
consequências. A verdade é que eles já vem se adaptando há tempos, mas o
arcabouço de idéias deles deve ser claro. Eles não devem mais ser vítimas da
“destruição criadora”, mas sim ganhadores dela.
As novas gerações indígenas têm um papel crucial nisso, afinal certas
coisas só mudam mesmo de geração para geração. Mas para isso acontecer as
ações devem ser tomadas o quanto antes. Já há jovens indígenas universitários
em Dourados. Há também advogados e demais profissionais de nível superior
de origem indígena. O caminho é esse.
Mesmo a contragosto dos militantes indigenistas, haverá integração.
Não há muros que não caiam pela força da liberdade de escolha.
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A VOZ DA RESISTÊNCIA
Depois daquela noite em Londres, quando a cidade havia sido bombardeada pelos aviões da Luftwaffe alemã, a Sra. Jones atordoada entre os destroços apenas pensa que é questão de tempo para aquelas bombas atingirem
sua casa. A destruição e morte iminentes causam-lhe calafrios. Talvez fosse
melhor que a Inglaterra se submetesse logo ao domínio de Hitler para evitar
maiores perdas. Ansiosa para saber notícias de como estavam as demais localidades do país, ela liga o rádio.
Escuta então uma voz já familiar, rouca e pausada. Era o primeiro-ministro inglês reproduzindo o seu discurso de horas antes na Câmara dos
Comuns: “... e nunca antes no campo dos conflitos humanos, tantos deveram
tanto a tão poucos”.
A Sra. Jones então ficou sabendo de como os Spitfires e Hurricanes digladiaram com os ME 109 da Luftwaffe pelos céus da Grã-Bretanha, estando
em proporção muito diminuta em relação à força aérea alemã, tanto em número de aviões quanto de pilotos. Os que eram abatidos, que dos céus conflituosos caíam em seus pára-quedas, eram por automóveis resgatados e levados
para algum aeródromo próximo onde, rapidamente, embarcavam em outros
aviões para retornarem aos acirrados combates aéreos.
A inglesa então se emocionou ao lembrar que doara boa parte de suas
panelas para a produção de fuselagem das aeronaves, pois o bloqueio alemão
dificultava o acesso à importação de metais. Lembrou-se do relato de alguns
amigos judeus que contaram como Hitler estava confinando aquele povo em
campos de concentração. Quem iria garantir que ele não faria tal coisa na
Inglaterra?
A frase da rainha Elizabeth: “Morrerei com o meu povo”, ao se negar em
partir para o Canadá, num exílio de fuga à ameaça nazista, fez a Sra. Jones se
convencer de que era melhor resistir a se entregar. A luta pela Liberdade não
tinha preço. E foi nesse pensamento que ela buscava motivação nas palavras
daquele homem que falava ao rádio: Winston Churchill, a voz da Resistência.
Durante praticamente dois anos a Inglaterra lutou sozinha contra o poderio alemão. Tivesse ela caído, o mundo atual seria muito diferente do que

182

Rompendo as Amarras

conhecemos hoje. Churchill, já na década de 30, alertava para a ameaça nazista, sem, contudo, conseguir convencer a maior parte de seus patrícios do
futuro turbulento que os aguardava. Mas foi no período de maior necessidade
que nele foi depositada a responsabilidade de comandar a Inglaterra no seu
maior desafio, e foi através do rádio que ele conseguiu transformar uma nação
desmoralizada num povo de resolução inquebrantável.
Hitler teve seu destino traçado quando atacou a ex-URSS, quebrando
o pacto de não-agressão nazi-soviético, e abrindo duas frentes de combate. E
também quando o Japão atacou Pearl Harbour, fazendo com que os EUA,
até então neutros no conflito mesmo ante os pedidos de ajuda de Churchill,
entrassem na Segunda Guerra Mundial.
Após a entrada dos EUA ao grupo dos Aliados, Churchill mais uma vez
demonstrou-se lúcido e profético: “Ganhamos a guerra!”. Contudo, não fosse
a resistência do Reino Unido até aquele momento, não há dúvidas de que o
desenrolar da História teria sido completamente diferente.
É interessante notar que muitos, até hoje, tentam desqualificar um debatedor por sua classe social. Pois bem, durante a Segunda Guerra Mundial,
o líder aristocrático era Churchill, ele fazia parte da elite britânica. Já o líder
popular era Hitler, eleito Führer pelo Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quem tinha a razão e os ideais mais nobres? O líder aristocrático ou o líder popular?
Churchill, após a guerra, anteviu a nova ameaça que estava se formando: o
imperialismo soviético. Alertou o então presidente dos EUA, Harry Truman, para
o novo conflito que se iniciaria e, lúcido como sempre, posteriormente declarou:
“A Rússia soviética instalou-se no coração da Europa. Este foi um momento fatídico para a humanidade”. Foi Churchill quem cunhou a expressão “cortina de
ferro”, para designar os países que estavam no leste europeu sob o jugo da URSS.
Espantosamente, Churchill perdeu as eleições nacionais subsequentes
à guerra. O rei, logo em seguida, ofereceu-lhe a Ordem da Jarreteira, a mais
cobiçada do império britânico. Churchill recusou-a com uma de suas tiradas
típicas: “Obrigado, majestade, mas não ficaria bem. O povo acaba de me dar
a ordem da botina”. Humor sarcástico e espírito democrático.
Winnie (como gostava de ser chamado) ainda viveria mais duas décadas. Voltou a chefiar o gabinete por mais quatro anos (aos 77), ganhou o No-
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bel de literatura por sua obra História dos Povos de Língua Inglesa. Em 1953,
dois anos após ter se elegido novamente primeiro-ministro, aceitou então a
Ordem Jarreteira das mãos da jovem rainha Elizabeth II, a filha daquela que
ajudou Churchill a elevar a confiança do povo inglês. Winnie agora era um
Sir, e a honra era da Inglaterra.
Trechos de discursos e frases célebres de Winston Churchill:
“...E não creiam que isto seja o fim. É apenas o começo do ajuste de contas. Este
é apenas o primeiro gole; a primeira prelibação de uma taça amarga que nos será
oferecida ano a ano, a menos que, por uma suprema recuperação da saúde moral
e vigor guerreiro, nos reergamos e tomemos posição em defesa da liberdade como
nos tempos de outrora.”
“Finalmente eu tinha a autoridade para comandar todo panorama. Sentia-me
como se estivesse caminhando com o destino e que toda minha vida passada fora
apenas um preparo para esta hora e para esta prova.”
“Eu diria a Câmara o que disse aos que se juntaram a este governo: Nada tenho
a oferecer, exceto fadiga, sangue, suor e lágrimas.”
“Iremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, combateremos com confiança cada vez maior e com crescente poderio nos ares; defenderemos nossa ilha custe o que custar. Combateremos nas praias, combateremos nas
pistas de pouso, combateremos nos campos e nas ruas, combateremos nas colinas.
Jamais nos renderemos! E mesmo que esta ilha seja subjugada e reduzida à
fome, no que não creio um momento sequer, então nosso império de além-mar
armado e defendido pela frota britânica, prosseguirá na luta, até que, quando
Deus quiser, o Novo Mundo, com toda sua força e seu poderio, se apresente para
salvar e libertar o Velho Mundo.”
“A batalha da França está terminada. A batalha da Grã-Bretanha está prestes a
começar. Dela depende todo nosso modo de vida. Toda fúria e todo vigor do inimigo deverão em pouco tempo ser assestado contra nós. Se fracassarmos, o mundo
inteiro cairá no abismo de uma nova era de obscurantismo, tornada ainda mais
sinistra, e talvez mais prolongada, pelas luzes de uma ciência pervertida. Portanto, cobremos coragem para cumprir nosso dever e nos comportemos para que, se
o Império Britânico e a Comunidade das Nações durarem mil anos, os homens
ainda assim possam dizer: Este foi seu momento de glória!”
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A DAMA DE FERRO COM AS ASAS DA LIBERDADE
Margaret Thatcher foi a primeira e única mulher a ocupar o posto de
primeira-ministra da Grã-Bretanha. Curiosamente, ela não era benquista pelas feministas, assim como não gostava das bandeiras empunhadas pelas seguidoras de Simone de Beauvoir.
Esta aversão à luta entre sexos, movida pelas feministas, talvez fosse uma
variável da aversão à luta de classes, movida pelos marxistas. A primeira é de
uma importância menor do que a segunda, mas tanto numa quanto na outra,
a Sra. Thatcher foi vencedora.
Dona de uma inteligência aguçada e de extrema clareza de opiniões foi
graças a ela, a filha do dono de um mercadinho da pequena cidade de Grantham, que se disseminou a mudança de todo ideário político-econômico que
regia o Ocidente até então.
Margaret Thatcher nunca teve medo de parecer politicamente incorreta. Suas ações, muitas vezes impopulares e nas quais ela manteve posições
irredutíveis, lhe conferiram a alcunha de “a Dama de Ferro”. Segundo ela
mesma disse, sua política era de “convicção” e não de “consenso”.
Engana-se, porém, quem acha que a Sra. Thatcher abria mão de sua
feminilidade para isso, pelo contrário. Extremamente feminina, polida e educada, sua inflexibilidade se baseava na confiança do que estava fazendo, e não
por querer impor algum estilo “sargentona”.
Na década de 70, a Inglaterra apresentava inflação e desemprego altos. Os serviços essenciais eram todos estatais e tinham qualidade sofrível. Os
sindicatos emparedavam o governo e as empresas. O mais forte era o dos mineiros. Eram tão influentes que derrubaram o primeiro-ministro conservador
Edward Heath na greve histórica de 1974.
Thatcher assumiu em 1979 com uma plataforma de reformas que decolou em 1984, quando ela decidiu enfrentar os mineiros. Ela queria, e conseguiu, fechar minas que custavam uma fortuna em subsídios. Aos poucos o
poder dos sindicatos diminuiu, dando espaço para um amplo programa de
privatizações.
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O sonho de Margaret era o do capitalismo popular, no qual cada pessoa
tivesse condições de acumular patrimônio e poupança. As empresas privatizadas tiveram lotes de ações reservadas para serem adquiridas entre os funcionários de maneira facilitada.
O desemprego, que num primeiro momento aumentou após suas medidas, se deu por muitos empregos estatais serem inúteis, ou seja, os postos de
trabalho eram cabides de emprego. A situação se assemelhava muito com a
máxima de Bastiat, que disse: “O Estado é a grande ficção na qual todo mundo tenta viver às custas de todo mundo”.
Thatcher, uma entusiasta do livro A Constituição da Liberdade de
Hayek, conseguiu transformar a Inglaterra num país de oportunidades. Seus
sucessores, o conservador John Major assim como o trabalhista Tony Blair, em
nada mudaram a linha econômica deixado pela Dama de Ferro.
Sobretudo, a importância de Margaret Thatcher reside na demonstração feita por ela de que a livre iniciativa das pessoas é mais benéfica do que o
planejamento centralizado, que era defendido pelos simpatizantes ao sistema
vigente nos países comunistas.
Como muito corretamente observou o jornalista e escritor Paul Johnson: “O mundo entra no terceiro milênio mais sábio devido, em boa parte, à
filha de um comerciante que provou que nada é mais eficaz do que a força de
vontade aliada a idéias claras, simples e praticáveis”.

186

Rompendo as Amarras

UM NOBEL PARA O ALÉM
“Sr. Gorbachev: Abra este portão... Sr. Gorbachev: Derrube este muro!”
(Ronald Reagan; Berlim, 1987)

No dia 5 de Junho de 2004 faleceu o ex-presidente dos EUA, Ronald
Reagan. Reagan foi presidente de 1980 a 1989. Para mim, uma criança na
época, tenho a lembrança de achar estranha a notícia daquele presidente que
anunciava um sistema de defesa que a imprensa batizou de Guerra nas Estrelas. Parecia uma grande firula. Apenas anos depois, e não na escola, aprendi o
que aquilo significava e a importância de Ronald Reagan para o mundo.
Ao discursar pela primeira vez como presidente, Reagan disse que o governo não era a solução, mas sim o problema. Isso fazia sentido pelo fato de décadas
de dirigismo estatal na economia americana terem levado o país a uma situação
que chamavam de estagflação, ou seja, estagnação econômica com inflação.
Reagan implementou algumas reformas que permitiram o crescimento
econômico e a revitalização da economia americana. Isso permitiu que ele
realocasse recursos para um grande fator de preocupação mundial da época: o
perigo nuclear sob o signo da Guerra Fria.
Reagan chamava a ex-URSS de “Império do Mal” e juntamente com
Margaret Thatcher e Karol Wojtila, o papa João Paulo II, foram os grandes
personagens na derrocada do maior flagelo do século 20: o comunismo.
O ditado romano “Se queres a paz, prepara-te para guerra”, parece ter permeado o pensamento de Ronald Reagan. Se Reagan tivesse ouvido os politicamente
corretos e sua intelligentsia (intelectuais), o comunismo ainda perduraria por algum
tempo. Parece que a postura da referida classe não muda muito tanto lá quanto cá.
Reagan sabia que a economia soviética não teria condições de acompanhar uma escalada dos gastos em defesa por parte dos Estados Unidos. Apesar
dos intelectuais que apregoavam a derrocada do capitalismo e o triunfo do
socialismo, a realidade seria bem diferente.
A ferrenha oposição dos líderes soviéticos, inclusive Mikhail Gorbachev,
à Iniciativa de Defesa Estratégica, apelidada desdenhosamente de “Guerra nas
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Estrelas”, representava o reconhecimento de que não poderiam desenvolver um
sistema semelhante, a menos que virtualmente parassem a economia soviética.
As políticas Glasnost (Abertura) e Perestroika (Reestruturação) por Mikhail Gorbachev nada mais foram do que os atestados de que a URSS não
podia mais competir na Guerra Fria. Talvez a maior consequência e o símbolo
disso tenham ocorrido na Alemanha Oriental, com a queda do Muro de Berlim e a festa do povo que estava subjugado há anos pela opressão comunista.
O ator de “limitados recursos intelectuais”, foi o grande responsável
pelo fim do modelo esquerdista clássico mundial. Seus críticos só esquecem
de dizer que além de ator e radialista, Ronald Reagan cursou Economia e Sociologia trabalhando para custear seus estudos na Eureka College.
Reagan tem status de super-herói nos EUA, e no leste Europeu tem
o reconhecimento de ter sido um grande semeador da liberdade em povos
que foram dominados por décadas de totalitarismo, tendo isso custado não
somente o cerceamento das liberdades individuais quanto o de milhões de
vidas humanas.
Não foi à toa, portanto, que tenha sido em Praga, capital da antiga Tchecoslováquia, invadida por tanques soviéticos na década de 60 a fim de que o
país permanecesse sob a influência da URSS, que Margaret Thatcher homenageou Ronald Reagan citando um poema de Byron em que dizia:
Espírito eterno do pensamento desacorrentado
Liberdade!
Mais brilhante és nas masmorras,
Pois lá a tua única morada é o coração
O coração que só o amor por ti pode unir
E quando seus filhos são subjugados aos grilhões
Aos grilhões e à obscuridade da cela úmida
A nação vence com martírio
E o nome da Liberdade encontra asas em todos os ventos
Parabéns Ronald, um Nobel, que nunca lhe deram, é pouco para você.
Seu legado será lembrado e eternamente agradecido pelos que prezam a liberdade e a verdadeira construção de um mundo melhor.

188

Rompendo as Amarras

A BENÇÃO, JOÃO DE DEUS
Poucas pessoas parecem ter sido tão escolhidas a dedo para ocupar um
cargo como o papa João Paulo II. Primeiro papa não-italiano dos últimos 455
anos da Igreja Católica, Karol Wojtila era polonês. Filho da mesma Polônia
católica que fora palco da divisão entre nazistas e comunistas, em 1939, logo
após o tratado nazi-comunista de não-agressão.
Karol Wojtila conheceu de perto o horror dos nacionais-socialistas de
Hitler e logo após, e durante mais tempo, do totalitarismo de Stálin. Vivia
então sob a opressão de um regime que negava Deus e que punha apenas o
marxismo no seu lugar.
Desde sua primeira encíclica, Redemptor hominis, de 1979, e seu primeiro documento social, o Laborem exercens, de 1981, ele combateu o comunismo, ao qual criticou por causa do ateísmo e da perseguição aos cristãos,
mas também pelos aspectos antropológicos e sociais, como sistema injusto
que alienava a pessoa humana.
João Paulo II foi o papa que mais visitas fez aos outros países, tal qual
o bom pastor que cuida de seu rebanho. Carismático, suas reuniões reuniam
milhares de pessoas. Foi numa dessas, talvez uma das mais importantes, que,
de volta à sua terra natal, após ter ouvido seus patrícios gritarem pelas ruas
“Queremos Deus!Queremos Deus!”, o papa exclamou: “Não tenham medo!”.
A frase referia-se claramente à opressão dos comunistas face à liberdade e à
religiosidade.
As palavras de João Paulo II foram como fermento numa massa de pão. Os
movimentos anticomunistas se reacenderam na Polônia e serviram de exemplo
para demais países subjugados pela cortina de ferro. Havia também o medo no
Ocidente de um novo conflito mundial de proporções letais para humanidade.
João Paulo II novamente renegou o medo e afirmou a confiança em Cristo.
Em 1981 o turco Ali Agca, seguindo ordens do Kremlin, desferiu quatro
tiros contra o papa em plena praça de São Pedro, no Vaticano. Mas a sordidez
comunista não prosperou. Após recuperar-se, João Paulo II declarou que foi a
Virgem Maria que desviou as balas, não deixando que elas o atingissem letalmente. Dois anos depois, visitou Agca na prisão e o perdoou.
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Em conversa com o jornalista católico Vittorio Messori, o papa João
Paulo II disse: “Seria simplista dizer que a Providência provocou a queda do
comunismo. Ele caiu por si mesmo, como consequência de seus próprios erros e abusos. Caiu por si mesmo por causa de sua própria e inerente fraqueza”.
Mesmo diante de tais palavras, muitos historiadores justamente reconhecem o papel fundamental do papa na derrocada do comunismo.
Disposto ao diálogo e ao entendimento, encontrou-se com muçulmanos, cristãos ortodoxos e protestantes. Pediu perdão aos judeus e também pelas
injustiças cometidas pela Inquisição. Fez a expiação dos erros do passado, mas
mirou o futuro, reassumindo o compromisso com a fé católica.
João Paulo II também viu surgir no seio de sua Igreja um movimento
que utilizava a retórica da luta de classes, a Teologia da Libertação, propalada
por padres da América Latina. Condenando tal doutrina, chamou seus pastores, apontando para as falhas de uma filosofia equivocada e enganosa.
Apesar de sempre buscar a pregação aos jovens, o papa não abriu mão
de princípios conservadores. A família é o tijolo fundamental da sociedade e
da vida de cada pessoa, por isso a importância de se fortalecer o sacramento
do matrimônio.
Embora tenha ficado do lado Ocidental durante a conturbada época da
Guerra Fria, isso não deixou que João Paulo II fizesse suas críticas ao mundo
que estava se delineando diante de si. Para ele a democracia não devia ser
canonizada, os fundamentos morais e éticos deviam estar em primeiro lugar
do que a simples escolha da maioria. É importante lembrar que Hitler foi
democraticamente eleito e mesmo Jesus Cristo foi crucificado ante consulta
popular.
João Paulo II chegou ao fim da vida como santo papa. Já no seu leito de
morte, milhares de pessoas se reuniram na praça da Basílica em Roma para
orar por ele. Ao saber da quantidade de jovens que lá estavam, disse a eles:
“Durante toda minha vida fui ao encontro de vocês, e agora, no final de
minha vida, vocês vêm até mim!”.
A gratidão dos jovens de todas as idades é que fez tantas pessoas se moverem à ele; e se a fé move montanhas, a fé de João Paulo II moveu muito mais.
A ele só posso dizer: a benção, João de Deus!
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ROBERTO CAMPOS, O EXÉRCITO DE UM HOMEM SÓ
Algumas palavras podem definir Roberto Campos: tecnocrata, pragmático, lúcido, liberal ou mesmo um idiota da objetividade como o intitulou o amigo Nélson Rodrigues. Para o economista, os bons exemplos, o
que deu certo em outras nações, deveria ser copiado, pois os fundamentos
eram basicamente os mesmos. Mas seguir o que deu certo é uma coisa
difícil no Brasil, ainda mais nos tempos de Campos. Sua vida mistura-se
com a vida do país por toda a segunda metade do século 20, mas mesmo
sendo fundamental em muitas decisões da nação, no geral, o liberal foi
um solitário.
Roberto Campos ajudou Getúlio Vargas a criar a Petrobras, que se dependesse dele seria de capital misto e não estatal. Campos também era contra
o monopólio da empresa, a qual mais tarde passou a chamar de Petrossauro.
Após romper com Getúlio, reaparece no governo de JK, sendo o pai do
Plano de Metas que tinha três linhas principais:
1. Austeridade orçamentária
2. Liberação cambial
3. Plano de desenvolvimento; o que JK mais gostou.
A construção de Brasília, com o consequente monumental dispêndio de
verba, foi uma decisão única de JK, sobre a qual Roberto Campos foi contra.
Após toda turbulência do período Jânio/Jango, Roberto Campos tornou-se ministro de Castelo Branco e juntamente com Octávio Bulhões,
estabilizou a Economia contendo a inflação. Foi o período que Roberto
Campos gozou de maior poder decisório. Com sua equipe criou o Banco
Nacional da Habitação (BNH), o salário-educação, o cruzeiro novo, o Estatuto da Terra, o Banco Central, indexou preços por correções monetárias,
realizou uma reforma fiscal, instituiu o FGTS e liberalizou a lei de remessa
de lucros.
Posteriormente foi contra duas de suas realizações: a indexação de preços e o Banco Central. A primeira por impedir a liberdade de ajuste de preços
pela oferta e procura na Economia; o segundo por ter se tornado o covil de
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onde saia o dragão inflacionário pela expansão monetária, e também de confiar o ajuste da Economia a poucas pessoas e não aos agentes de mercado.
Algumas medidas estatais tomadas por Campos, sem prever os malefícios que elas causariam, se explicam pelo fato do economista ter possuído
uma inclinação desenvolvimentista no início de sua carreira, tanto que era
ministro do Planejamento. Apenas anos depois, após se aprofundar nos ensinamentos da escola austríaca – e, claro, observar a realidade – é que ele se
tornou, de fato, um liberal.
Nas décadas de 50 e 60 foi defenestrado tanto pela esquerda, quanto pela
direita nacionalista. A esquerda chamava-o de entreguista e alcunharam-no jocosamente de Bob Fields, insinuando submissão aos interesses estrangeiros. A
verdade é que Campos não se preocupava com a nacionalidade dos investimentos, mas com os investimentos em si e o benefício que eles proporcionavam.
Já Carlos Lacerda disse que Campos matava os ricos de ódio e os pobres
de fome. O “corvo”, apelido de Lacerda, não gostava da contenção orçamentária que Campos mantinha. A constituição de 1967 cujos artigos econômicos
foram de autoria de Campos, segundo o próprio, foi a constituição menos inflacionista do mundo. Um dos artigos não permitia que o Congresso Nacional
fizesse emendas ao orçamento que aumentassem os gastos públicos da União.
As palavras de Lacerda eram pura injustiça, na verdade tratava-se de um
ressentimento por não conseguir dar vazão plena à sua política de obras públicas.
O plano de Campos no período de JK criou milhares de empregos no Brasil. O
ajuste orçamentário no governo Castelo Branco saneou as finanças do governo e
o bom ambiente para Economia propiciou a gênese do milagre econômico brasileiro, que tirou da faixa de pobreza uma grande parcela da população do país.
Contudo, após a linha-dura assumir o poder, iniciou-se uma onda estatizante a qual Roberto Campos foi contrário. Sem poder alterar o curso das
coisas, ele deixou o governo e o país, fazendo como que um exílio branco. Na
verdade um exílio bem confortável e proveitoso. Campos ficou na Inglaterra
como embaixador e acompanhou de perto a subida ao poder de Margaret
Thatcher e o início de suas reformas.
Roberto Campos voltou ao Brasil no início da década de 80 e foi deputado constituinte. Aí viria sua grande tristeza. Nenhum projeto seu foi aceito
para ser incluído na nova Carta Magna do país. A constituição lhe parecia
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um arroubo de garantias irreais que prometia tudo, mas não dizia de onde
viriam os recursos. Em vários pontos era ilusória e demagógica, apenas para os
políticos posarem de benfeitores sociais. Campos batizou-a de “constituição-besteirol” e ressalvou que ela travaria o desenvolvimento do país.
Roberto Campos não quis assinar a Carta Magna por considerá-la anticapitalista. Já o PT não quis assinar por achá-la muito pouco socialista. Um cérebro contra uma turba e um bando de néscios no meio a amenizar a situação.
Durante o plano cruzado de José Sarney, com seu congelamento de
preços socialistóide, foi uma das poucas vozes a criticá-lo, ao contrário de uma
professora e também mentora do PT (chegando a se eleger deputada federal
posteriormente pelo partido) que chorou de emoção ao decreto do referido
plano. O fracasso de tal plano que como todo projeto socialista gerou escassez
de produtos, mostrou quem tinha razão.
Já no período Collor, Campos aprovou a abertura econômica do país. O
proteccionismo nacional era demasiadamente elevado. Contudo votou pelo
impeachment de Collor. Convenhamos, não há nada mais antiliberal do que
o confisco na poupança que o presidente “Minha gente” fez.
Finalmente chegamos ao governo Fernando Henrique. A venda das
paquidermes estatais oriundas de Getúlio Vargas e dos militares, empresas
deficitárias que o governo mantinha às custas de impostos e impressão de
papel-moeda, auxiliaram o plano Real ser bem-sucedido. A inflação baixou,
o trabalhador não precisava mais sair correndo para fazer as compras do mês
antes que os preços aumentassem. O imposto mais pernicioso para os trabalhadores e para os mais pobres finalmente estava controlado.
A inflação não era causada pela ganância dos empresários, como havia
dito uma vez Luís Inácio Lula da Silva, mas sim pela expansão monetária
do governo que, ineficiente, recorria à incrível máquina de fazer dinheiro da
Casa da Moeda para cobrir seus gastos.
Mas as privatizações foram satanizadas pela mesma turma que foi diametralmente contrária a Roberto Campos por ocasião da constituição de 1988.
Para garantir as benesses sociais da constituição de 1988 e também
para cobrir seus próprios custos sem lançar mão de expansão monetária, o
governo subiu os impostos do patamar de pouco mais de 20% do PIB para
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mais de 30%. Hoje estamos com quase 40% do PIB abocanhado pelo Estado,
uma das razões para o baixo crescimento da economia brasileira em comparação com de outros países em desenvolvimento.
O antigo sindicalista chegou ao poder já depois da morte de Roberto
Campos, mas sabiamente (ou “sabidamente”) manteve a linha econômica do
governo anterior, mas sem deixar de satanizá-lo e muito menos agradecer a
herança bendita da estabilização econômica que só correu risco verdadeiro na
iminência de sua eleição. A carta do PT aos brasileiros trouxe um pouco mais
de tranquilidade aos mercados.
Para Roberto Campos a pobreza deixou de ser uma fatalidade, para se tornar o subproduto de opções erradas e de desvios de comportamento. Segundo
ele, conhece-se hoje a grande síntese do desenvolvimento sustentado: razoável estabilidade de preços na macroeconomia; competição na microeconomia;
abertura internacional; e investimentos maciços no capital humano. As vigas do
edifício são o respeito à liberdade empresarial e ao direito de propriedade.
Esse foi Roberto Campos, um homem que teve opiniões sensatas e incrivelmente corretas, a ponto de serem proféticas, no decorrer da vida. Nota-se que nas tomadas de decisão sobre os rumos do país, havia os que tinham
opinião errada; os que não tinham opinião e levavam-se ao sabor do vento; e
ele, Roberto Campos, que possuía a opinião mais coerente, mas que só depois
da nação perder vinte, trinta ou mais anos na direção errada é que se dava
razão ao economista.
O monopólio da Petrobras; a Lei da Informática, de 1984, que rejeitava
capitais estrangeiros nesse setor; e a exigência de maioria de capitais nacionais
na exploração mineral pela Constituinte de 1988; todas foram coisas as quais
Roberto Campos lutou contra, e perdeu.
As consequências, em ordem, são:
1. Temos uma das gasolinas mais caras do mundo;
2. O país perdeu quase 10 anos com tecnologia informática defasada;
3. A Cia. Vale do Rio Doce após ser privatizada se tornou uma gigante
mundial do setor, demonstrando como estava aquém do seu potencial quando
era gerida pelo governo.
Disse ele uma vez, parafraseando De Gaulle: “Estive certo quando tive
todos contra mim”. Realmente esteve, e para azar do Brasil, ele não foi ouvido.
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Ao cair o Muro de Berlim em 1989 e com os acontecimentos do início
da década de 90, a Folha de São Paulo publicou um texto intitulado: “Ok
Bob, você estava certo!”. Sobre tais acontecimentos Roberto Campos sentenciou: “O colapso do socialismo não foi mero acidente histórico, resultante da
barbárie da União Soviética ou da perversão de carniceiros como Stálin e Mao
Tsé-tung. Era algo cientificamente previsível. Os aludidos cientistas sociais teriam certamente chegado a essa conclusão se, ao invés de treslerem a história,
tivessem lido os grandes liberais austríacos”.
Hoje em dia, em debates, sobretudo via Internet, as pessoas que argumentam contra as falácias socialistas e congêneres, se utilizam das frases espirituosas e lúcidas de Roberto Campos. Não seria exagero dizer em nome
desses e de todos que tentam diariamente gerar valor para a sociedade:
Ave, Campos! Os que lutam em nome da livre iniciativa te saúdam!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As páginas escritas aqui podem fornecer subsídios para leitura do mundo que nos cerca. Se o comunismo não representa o mesmo perigo do passado, temos agora países como a China apresentando uma dose de liberdade
econômica, mas sem liberdade política ou individual. E ainda há certo ressentimento da Rússia que é comandada por um ex-chefe da KGB e saudosista
do comunismo.
Nas teocracias islâmicas há o medo arraigado entre os seus religiosos e
também entre os homens de que a liberdade que a mulher desfruta no Ocidente possa por em risco o status quo que os homens têm naquela sociedade.
Os islâmicos não odeiam o modo de vida ocidental somente pela simples
questão religiosa, mas sim pelo temor da perda de poder.
A América Latina segue com caudilhos populistas e messiânicos. Os
eternos terceiro-mundistas que também precisam de um inimigo para justificar o seu aumento de poder, geralmente exercido via assistencialismo.
Isso ainda pode ser pouco, afinal a rotina diária de cada um parece ser
mais importante do que uma análise geopolítica. O leitor então poderá ver a
sua volta muito mais do que a simples corrupção e o desperdício de impostos.
As questões são várias, passadas ou atuais.
Se o Brasil tivesse seguido as idéias corretas não teríamos experimentado o desastre inflacionário, tampouco o contragolpe de 64 se justificaria, não
precisaríamos ter esperado tanto tempo por linhas telefônicas, computadores
eficientes, não precisaria haver transporte público tão calamitoso, segurança,
saúde e educação precárias e por aí vai. Também todo nosso custo de vida
poderia ser menor se a carga tributária diminuísse e o capitalismo realmente
grassasse no país.
Pode-se dizer que as mortes do nazismo e do comunismo também foram
desnecessárias e poderiam ter sido evitadas se as idéias corretas tivessem substituído as idéias erradas. Se Hitler odiava os judeus, culpando-os por todos os
males do mundo, os comunistas odiavam o que chamavam de burguesia, ou
qualquer um que possuísse propriedade, comércio, etc.
É comum escutar o seguinte adágio: “Cada um tem sua opinião, é melhor respeitar-se mutuamente e conviver em paz”. Sim, é verdade, cada um

tem sua opinião, mas há opiniões sensatas e outras erradas, e essas erradas podem trazer grandes prejuízos se levadas a termo. Quanto mais claro for o signo
de nossas idéias, maiores as chances de produzirmos uma sociedade próspera.
Se houve aqui uma defesa de tantas coisas que na maioria das vezes
foram condenadas ou mal vistas, não foi por algum interesse escuso, mas pela
simples observação de que tais coisas são positivas e benéficas.
A miríade de questões que podem advir das opiniões aqui contidas é
imensa. Mas espero que ao menos cada um possa refletir sobre alguns assuntos, e se este livro cumpriu sua função, ele serviu para muitas amarras serem
rompidas.
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LITERATURA RECOMENDADA
Aqui vai uma lista básica de livros, por autores, para sair da mesmice intelectual que assola a academia brasileira e que tem fornecido tanto combustível para os equívocos de opinião, visão de mundo e atitude que permeiam
nossa sociedade.
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A História de Mato Grosso do Sul
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Ianoblefe, o Jornalismo Como Ficção
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História do Brasil com Empreendedores
JOSÉ MEIRA PENNA
Opção Preferencial pela Riqueza
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JOSEPH SCHUMPETER
Capitalismo, Socialismo e Democracia
KARL POPPER
A Sociedade Aberta e seus Inimigos
A Miséria do Historicismo
Em Busca de um Mundo Melhor
LEANDRO NARLOCH
Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil
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Liberalismo
Socialism (não publicado em português)
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O Mercado
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Esquerda e Direita – Perspectivas para a liberdade
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Capitalismo e Liberdade
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PAUL JOHNSON
Os Intelectuais
RAYMOND ARON
O Ópio dos Intelectuais
RICHARD PIPES
Propriedade e Liberdade
O Comunismo
REINALDO AZEVEDO
Contra o Consenso
O País dos Petralhas
Máximas de um País Mínimo
ROBERTO CAMPOS
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Antologia do Bom Senso
Além do Cotidiano
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Prisioneiros da Liberdade
Estrela Cadente – as trapalhadas do PT
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Uma Luz na Escuridão
Economia do Indivíduo – O legado da escola austríaca
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Brasil Confederação
É Coisa de Maluco
THOMAZ SOWELL
Barbarians Inside the Gates
Intellectuals and Society

201
OLAVO DE CARVALHO
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DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO DA ESQUERDA
Como tinha que preencher mais algumas folhas, achei conveniente esclarecer o que certas palavras realmente querem dizer quando são proferidas
por determinadas pessoas. Muitas palavras foram de fato sequestradas! Abaixo
está um pequeno dicionário terminológico da esquerda. Há bem mais termos
e palavras na Internet, é só pesquisar.
ALIENADO = Qualquer um que não dê bola para as falácias esquerdistas.
BURGUÊS = Indivíduo que conseguiu subir na vida sem a ajuda do Estado.
Alguém que herdou patrimônio por seus progenitores terem sido responsáveis
e não terem gasto mais do que ganharam.
CAMARADAS DE ARMAS = Ex-revolucionários que queriam implantar o
comunismo. Como foram derrotados, posam de vítimas e arrancam polpudas
indenizações do Estado. Dizem que lutaram pela liberdade, mas promoveriam a escravidão se fossem vitoriosos.
CAPITALISMO = Sistema do capeta, onde os pobres ficam mais pobres e os
ricos mais ricos. Basta ver como há desigualdade social e pobreza nos EUA,
Austrália, Japão, etc.
COMPANHEIRO = Funcionário público encostado no sindicato que não
vê a hora do seu partido chegar ao poder para ele mamar nas tetas do Estado.
COMUNISMO = A almejada perfeição que nunca deu certo, aliás, não é que
não deu certo, pois o verdadeiro comunismo nunca existiu. Na tentativa de se
fazer um, morreram apenas 100 milhões de pessoas, mas isso é só um detalhe.
CORRUPÇÃO = É quando um político não esquerdista rouba.
CRIMINALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SOCIAIS = Constatar que boa
parte dos “movimentos sociais” cometem crimes como: invasões, depredações, saques, roubos e extorsões.
CRISE DO CAPITALISMO = Onda de desemprego e estagnação econômica em alguns países do ocidente causada por excesso de impostos, leis trabalhistas, burocracia e dirigismo estatal. Ou seja, por tudo que não favorece
o capitalismo.
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CONTROLE PÚBLICO ou POPULAR = Controle sindical, corporativista
e partidário de qualquer empresa ou órgão público.
DEBATE DE IDÉIAS = Aglomerado de esquerdistas falando entre eles. Alguém que discorde será taxado de “reaça”.
DEMOCRATIZAÇÃO = Tornar qualquer coisa dócil à causa socialista, principalmente os meios de comunicação.
DESIGUALDADE SOCIAL = O fato de se existir pessoas mais pobres que
outras. Argumento para o governo elevar impostos, expropriar, coagir e aumentar seu poder perante a sociedade ou qualquer um que tenha propriedade.
DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS = Empobrecimento
ou, no mínimo, estagnação da classe média.
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA = Transferência de renda do contribuinte
para o governo, com esse ficando com a maior parte e dando uma merreca
para os mais pobres que se tornam eleitores em voto de cabresto.
PROGRAMAS SOCIAIS = Espécie de compra de votos legalizada com dinheiro público. No popular: fazer cortesia com o chapéu alheio. A intenção
não é tirar da pobreza, afinal não se cobra nada em troca, exceto votos.
DIREITOS HUMANOS = Preocupação com o bem-estar de bandidos, guerrilheiros e terroristas.
DITADURA DO PROLETARIADO = Ditadura comunista.
ELITE = Classe média que trabalha e paga imposto. Tem que se sentir privilegiada e, também, culpada pela “desigualdade” do país.
ELITISTA = Alguém que se oponha ao populismo e ao estatismo.
FASCISTA = Xingamento favorito da esquerda contra seus desafetos, sobretudo contra qualquer pessoa que vença um esquerdista num debate.
FORMADOR DE OPINIÃO = Deformador de opinião.
REVOLUÇÃO = Quando um esquerdista entra no poder.
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GOLPE = Quando um esquerdista sai do poder.
IMPRENSA DEMOCRÁTICA = Imprensa controlada pelo governo e pelo
partidão.
IMPRENSA GOLPISTA ou MANIPULADORA = Imprensa livre.
INTELECTUAL = Pseudo-intelectual.
LATIFUNDIÁRIO = O agricultor ou pecuarista que produz em maior escala, portanto barateando o custo final e tornando o produto mais acessível para
o consumidor, ou gerando mais divisas para o país.
LIBERDADE = Poder fazer protestos, arruaças e interferir no direito de ir e
vir das pessoas. Enfrentar a polícia, desacatar, partir para o confronto e depois
posar de vítima nos jornais para usar as imagens nas campanhas eleitorais.
Coisa que se eles fizessem em países que consideram modelos (ex: Cuba)
seriam presos ou até mesmo fuzilados.
LIBERTADOR = Qualquer governante que tenha acabado com a liberdade
em um país transformando-o em uma ditadura socialista.
MOVIMENTOS SOCIAIS = Em geral são grupelhos organizados que defendem privilégios através de pressão política e de badernas, invasões, saques
ou até mesmo terrorismo.
LUTA = Greve, baderna, invasão, guerrilha, bandidagem e terrorismo. Desrespeito à propriedade alheia só porque não lhe pertence.
LUTA DE CLASSES = Termo amplo que pode significar desde a usurpação
de bens privados até o genocídio.
MAIS-VALIA = Conceito que acha que o indivíduo tem que ser dono de
tudo aquilo que produz e não produz. Inclusive de matérias primas que ele
não compra, de produtos que ele não vende, de idéias que ele não cria e de
empresas que ele não abre.
ESQUERDA = Do bem.
DIREITA = Do mal.
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MANIQUEÍSTA (também pode ser REACIONÁRIO) = Todo indivíduo
que diga que bandido é bandido, assassino é assassino, terrorista é terrorista,
ditador é ditador, bom é bom e mau é mau. Já que para a esquerda bandido é
“explorado”, assassino é “excluído”, terrorista é “oprimido”, ditador é “libertador”, bom é mau e mau é bom.
NEOLIBERAL = Qualquer um que demonstre que a política econômica
esquerdista é idiota, como de fato é.
NEOLIBERALISMO = Bode expiatório favorito de qualquer crise econômica e social em qualquer lugar do planeta, ou até mesmo do espaço sideral.
PENSAMENTO ÚNICO NEOLIBERAL = Termo usado pelos esquerdistas
quando são refutados em debates. Isso mesmo você não encontrando um livro
de caráter liberal nas bibliotecas universitárias inundadas por literatura marxista.
PRECONCEITO = Discordar da esquerda, mesmo com informações comprovadamente verídicas.
UM OUTRO MUNDO É POSSÍVEL = Slogan de pessoas que detestam o
capitalismo e o ocidente, mas que não saem dele. Defendem ações que levariam a um mundo possível bem pior.
PATRIMÔNIO DO POVO = Patrimônio do Estado e do partido no poder.
POPULAR = Relativo a: sindicato, partido, corporação ou governo de esquerda.
PRIVATIZAÇÃO = Venda de empresas estatais caras e ineficientes para a
iniciativa privada para desespero daqueles que adorariam vê-las nas mãos do
governo e do partidão. Tudo para dar empregos e mamatas para a companheirada e roubar dinheiro público.
PRIVILÉGIOS = Riquezas acumuladas com trabalho duro, honesto e com
méritos.
PÚBLICO = Estatal.
PÚBLICO E GRATUITO = Estatal e pago pelo contribuinte.
PÚBLICO E DE QUALIDADE = Estatal e caro para o contribuinte.

207
PROGRESSISTA = Sujeito que se acha superior intelectual ou moralmente,
mas que não passa de um idiota ou de um oportunista.
REACIONÁRIO = Qualquer um que discorde da esquerda baseado em argumentos racionais.
REAÇA = Palavra derivada de “reacionário”. Termo usado para desqualificar
o opositor e encerrar o debate sem necessitar de argumentação.
REFORMA AGRÁRIA = Insistir num modo de produção obsoleto, a fim de
se fazer “justiça social”, mas que no fim só gera custo para os pagadores de impostos, votos de cabresto para políticos e dinheiro fácil para os que conduzem
o processo.
SOCIAL = Termo amplo, vago, abstrato, flexível, utilizado com muita frequência como um embelezador de discursos. O “social” da esquerda quase
sempre se torna anti-social.
CONSCIÊNCIA SOCIAL = Doutrinação e subserviência às teses da esquerda.
FUNÇÃO SOCIAL = Subjetividade usada para coerção estatal.
JUSTIÇA SOCIAL = Injustiça socialista. Exemplo: desapropriações, aumento de impostos, privilégios para burocratas do estado e esmolas para os pobres.
RESPONSABILIDADE SOCIAL = Transferência de responsabilidades do
Estado para as empresas, como se estas não pagassem impostos.
SOCIALISMO = Apelido bonitinho e politicamente correto para o comunismo. Como o comunismo queimou o filme, todos viraram socialistas apregoando sempre mais e mais intervencionismo estatal para poder (pronuncie o “p”
como o antigo “ph”) com a vida dos cidadãos.
SOCIALISTA = Geralmente um ignorante, ou desinformado que quer posar
de bonzinho; ou um oportunista, que adora fazer cortesia com o dinheiro
alheio, nunca com o seu.
VISÃO CRÍTICA = Visão marxista.
UTOPIA = Utopia
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