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Parte I - Conceitos 
 
INTRODUÇÃO  
 
1) Explicando o funcionamento do poder numa democracia 
No plano municipal: prefeito governa e vereadores votam leis para a cidade 
No plano estadual: governador governa e deputados estaduais legislam para o estado 
No plano federal: presidente governa e deputados federais + senadores legislam para o país 
 
2) O que é democracia? 
Será que democracia é só ir lá apertar “confirma” de 4 em 4 anos? Democracia implica numa 
participação direta da sociedade nas grandes questões, como educação, transporte, saúde, 
moradia, saneamento, aborto, voto obrigatório. Quem não se importa com essas questões, 
está sendo negligente e dando um cheque em branco na mão do governante, para ele fazer o 
que quiser. Defenda suas posições e combata o voto no “menos pior” com o voto de opinião. 
 
3) O fisiologismo e o toma-lá-dá-cá da política 
Escondido por trás de termos como “governabilidade”, “base aliada” e “pragmatismo”, o 
fisiologismo continua apodrecendo a política por dentro. A troca de favores, com distribuição 
de cargos e verbas sem nenhum critério, contraria o interesse público e traz mais corrupção. 
A cada cargo distribuído, a verba arrecadada, a cada acordo feito a portas fechadas, sua 
cidade perdeu algum investimento importante em alguma área carente. 
 

 
 
4) Como os políticos compram o apoio de cidadãos e servidores públicos 
Quando se aceita um favor de um político, o interesse público é contrariado. Se ele se 
oferece algum favor, como construir uma sisterna ou simplesmente lhe dar dinheiro, ele não 
está fazendo isso por bondade. Faz para “comprar” seu apoio (e seu voto) de forma 
disfarçada. Assim, ele se exime da responsabilidade de governar para todos. 
 
5) Os perigos de se misturar política com religião 
Política e religião sempre foi uma mistura desastrosa no debate público, pois reforça 
preconceitos, cria rancores e provoca feridas profundas na sociedade. Numa eleição, a única 
questão que importa é: o que o candidato propõe concretamente para melhorar a sua 
cidade/estado/país? Quaisquer que sejam suas propostas, todas elas devem passar longe de 
suas convicções religiosas. Primeiro, porque religião é um assunto de foro íntimo. E segundo, 
porque o Estado deve ser laico. Questões de foro íntimo não podem pautar as políticas 
públicas, que devem respeitar os cidadãos independente de suas crenças. 
 
6) A falta de memória e o analfabetismo político 
Outro aspecto nefasto que reelege políticos oportunistas é a falta de memória e cultura 
política do brasileiro. É sabido que em diversas regiões do país acontece o “assalto de dados” 
ao fim de cada mandato de um prefeito, para que o novo prefeito não colha os resultados de 
seu mandato. Acontece que as conquistas não são do prefeito, e sim da sociedade. O prefeito 
que fizer “assalto de dados” está cometendo um crime e é dever de todos vigiar e denunciar. 
Memória política não é apenas lembrar em quem votou. É cobrar para que promessas de 
campanha sejam cumpridas e preservadas. É saber quem é aliado de quem, quem é “ficha 
suja”. É lutar contra essa “memória de 4 em 4 anos” que nos empurram. 
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EXEMPLOS DE AÇÃO POLÍTICA 
 
1) O Blog Diário de Classe 
Aos 13 anos, Isadora Faber criou um blog que tinha como objetivo denunciar os problemas da 
escola onde estuda, em Florianópolis. O blog mostrava a precariedade nas instalações da 
escola (como a porta sem fechadura, os fios do ventilador à mostra, o vaso sanitário sem 
tampa, os bancos do refeitório quebrados), a deterioração das quadras poliesportivas, os 
problemas com a merenda, a negligência de alguns professores, entre outros problemas. A 
repercussão nacional gerou desconforto em pais, alunos, professores e diretores. A menina 
passou a ser hostilizada, teve sua casa apedrejada e sua família sofreu ameaças de morte. 
Quais foram os erros e acertos da adolescente nessa empreitada? O acerto é que o blog 
acabou gerando os resultados esperados, mas não porque os gestores da escola estavam 
comprometidos com a causa, mas sim porque não queriam passar vergonha. O erro de Isadora 
foi ter feito tudo sozinha, sem ter criado uma rede de apoiadores ao seu redor. Com isso foi 
alvo da inveja dos outros alunos (por ter se tornado uma celebridade), e foi alvo dos pais, 
professores e diretores (por ter passado por cima de sua autoridade). 
 
2) Mandato coletivo: um exemplo de ação e participação política 
Uma medida concreta que está sendo feita em alguns municípios brasileiros (como o de 
Cáceres – MT) para melhorar a representatividade nas câmaras legislativas é o mandato 
coletivo. A ideia consiste em selecionar uma pessoa dentro de um grupo ou comunidade que 
possa representá-los diretamente na câmara dos vereadores, sem os conchavos e acordos 
políticos que geralmente são feitos entre os partidos. Sendo assim, a pessoa escolhida se 
candidata tendo plena consciência de que ela não será dona do mandato, e sim o grupo – e 
todas as decisões que serão tomadas terão de ser discutidas e aprovadas pelo grupo em 
assembléias. Os recursos para a campanha, inclusive, foram arrecadados em doações feitas 
pelos apoiadores da candidatura. Nada de receber dinheiro de empresas ou partidos, para não 
contaminar ou desvirtuar os interesses da comunidade. Eleição se tornou um negócio para 
políticos e eleitores que esperam tirar algum proveito da oportunidade. Por isso o mandato 
coletivo precisa reunir o maior número de pessoas comprometidas com a causa. 
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3) Eleitor 2.0: como cobrar as pessoas que você elegeu como seus representantes 
Todo órgão público deve possuir um canal virtual com o público. Um site onde são publicadas 
as decisões do governo. No caso das câmaras legislativas, deve constar no site todos os 
projetos apresentados, bem como os dados completos de todos os parlamentares. O fato de 
poucas pessoas terem a iniciativa de pegar os nomes e e-mails deles para cobrá-los acaba 
sendo um trunfo a mais para eles participarem de negociatas e fecharem acordos ocultos. A 
internet e as redes socais são a melhor arma que a população possui para cobrar e questionar 
poderosos. E eles odeiam ser questionados. Cuidado apenas com calúnias e xingamentos. 
Democracia não é guerra e não é com ofensas que se exerce a cidadania. 
 

 
 
4) Os protestos que tomaram as ruas brasileiras 
A insatisfação que tomou as ruas no Brasil são resultado direto dessa crise de 
representatividade em nossa política. Governantes viraram as costas para a população e se 
fecharam em seus gabinetes. Passaram a governar apenas para suas bases aliadas nas câmaras 
legislativas em troca de votos favoráveis. Os protestos servem para dar um recado 
intimidatório aos governantes: “não aceitaremos mais esse tipo de atitude”. Nesse momento, 
é importante conhecer bem as questões de sua cidade para fazer as reivindicações. 
 
  
CUIDADOS QUE SE DEVEM TOMAR EM ELEIÇÕES 
 
1) Os truques de marketing para enganar o eleitor 
Candidatos apelam para tudo para conquistar a simpatia do eleitorado. Beijam criancinhas, 
para fingir que pensam no futuro da nação. Fazem corpo-a-corpo com o povão e comem 
buchada de bode para forjar uma identificação com o popular. Mostram fotos da “infância 
humilde” e de seus filhos para fingir que são batalhadores e dedicados à família. Empurram 
cadeirantes para fingir que se sensibilizam com pessoas portadoras de necessidades especiais. 
Vestem chapéus, camisetas, tocam instrumentos e empunham bandeiras para fingir que 
querem celebrar a “festa da democracia” junto de você. Tudo jogo de cena. Tudo cálculo 
político. Mentiras deliberadamente criadas por seus marqueteiros, feitas em cima de estudos 
e pesquisas qualitativas que buscam captar os desejos e sonhos do eleitor. Tente puxar pela 
memória se houve algum político que continuou tão simpático depois que assumiu o mandato. 
Marketing político é técnica de vendas e o consumidor final é você, com o seu voto.  
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2) As armas do “media training” 
Antigamente os políticos se permitiam ser um pouco mais francos do que são hoje, deixando 
escapar algumas de suas fraquezas e emoções. Desde que o marketing político se especializou 
no Brasil, os debates foram se tornando cada vez mais engessados e os candidatos cada vez 
mais blindados de críticas. A marquetagem política ofereceu aos nossos homens públicos sua 
técnica: tirou deles o pouco de autenticidade que ainda lhes restava, removeu seus 
temperamentos, suas personalidades, para vendê-los como um produto para o eleitor. 
Qualquer reação impulsiva é contida por uma turba de assessores e aspones, qualquer opinião 
mais controversa é logo abafada. E os candidatos incorporaram essas técnicas também para se 
defender de acusações. Apelam para a pátria, para a família, para suas origens humildes e 
rebatem as acusações dizendo se tratar de uma “orquestração política” para denegrir sua 
imagem. Ao defender propostas, o candidato vai procurar ser o mais vago possível, para não 
se comprometer durante o mandato. Prometem construir ou reformar escolas e hospitais sem 
dar prazo para a inauguração. Prometem melhorar os salários de médicos e professores sem 
dizer de onde vai tirar o dinheiro. Prometem construir vias e avenidas sem apresentarem 
orçamentos e estudos técnicos de viabilidade urbana. Isso quando não falam genericamente 
sobre “dar mais saúde e educação para o povo”, sem explicar como fará isso. Portanto, as 
perguntas aos candidatos devem ser as mais específicas e diretas possível, para não abrir os 
flancos para o “media training”. 
 

 
 
3) Muito cuidado com os “salvadores da pátria” 
É histórico que, em momentos de grande indignação política, oportunistas acabem se 
posicionando como os salvadores da lavoura. Ancorados em promessas irreais como “o fim da 
corrupção” ou “revolução na educação”, candidatos captam o desejo atabalhoado do eleitor 
de que querer resolver tudo da noite para o dia. Beneficiam-se, inclusive, desse nosso desejo 
quase mórbido de precisar acreditar em alguma coisa em eleições, que representam a 
renovação de nossas esperanças e a aurora de um novo tempo. Um estudo empírico revela 
que em 100% dos casos, quem acreditou nas revoluções prometidas pelos arrivistas, teve seus 
sonhos corroídos em poucas semanas de governo. Casos que se tornaram célebres no Brasil 
são o dos presidentes Jânio Quadros em 1961, que prometia limpar a sujeira com sua 
vassourinha e o de Fernando Collor em 1989, eleito como o “caçador de marajás”. Ambos 
renunciaram e mergulharam o país em profundas crises.  
 
4) Político não é seu amigo, nem pai/mãe, nem babá e muito menos seu “chefe” 
Político não é e não pode nunca ser seu amigo. Muito menos pode querer ser um pai/mãe 
zeloso que vai “cuidar de você”. Se ele sinalizou dessa forma para você, pode ter certeza de 
que trata-se de um oportunista. Ele apenas quer o que você tem de mais valioso para 
oferecer: seu voto. E se você dá a ele seu voto em troca de algum favor, depois não pode 
reclamar de corrupção e mau uso de dinheiro público. Ou melhor, até pode, mas saiba que 
você também é culpado direto disso, pois foi negligente na hora do voto e escolheu seu 
candidato pelos motivos errados. Em países subdesenvolvidos, o povo teme o governante. Em 
países desenvolvidos é o governante que teme o povo. Governantes são nossos empregados e 
devem ser visto dessa forma. Estão lá para servir ao interesse público. Se não fizerem seu 
trabalho direito, devem ser duramente questionados, sem amizades, sem cordialidades. Todo 
governante tem a obrigação de se expor ao escrutínio público. Seja impiedoso ao cobrar 
resultado de seu governante. 
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SOLUÇÕES E MISSÕES PARA O FUTURO 
 
1) Distinção entre público e privado: a chave de tudo 
No Brasil, acredita-se que as questões públicas, de Estado, sejam apenas extensões de nossas 
questões privadas (particulares). É exatamente esse tipo de mentalidade que coroe cidades e 
povos pelo Brasil. O prefeito não é o dono da prefeitura, nem do gabinete, nem do carro, nem 
de nada. Ele apenas está lá para trabalhar para a população, e não para “mandar” nela. 
Desconfie sempre de políticos que usam seus cargos em benefício próprio, nomeando 
parentes para cargos na prefeitura, usando os carros da prefeitura para viajar com a família, 
etc. Exija explicações públicas, confronte-os e combata esse tipo de atitude sempre. 
 
2) Repensar o “jeitinho brasileiro” 
O jeitinho até pode ser visto como uma coisa boa, n o sentido de que nós, brasileiros, somos 
adaptáveis às situações difíceis e enfrentamos adversidades de forma criativa, sem perder o 
humor. O jeitinho acontece por meio da improvisação – o que acarreta em certas 
“adaptações” de regras previamente estabelecidas. É aí que começam a ser forçados os 
limites da legalidade. E assim, ele começa a ganhar uma conotação pejorativa, até chegarmos 
à tradicional “malandragem brasileira”. Em resumo, o jeitinho é o egoísmo, é pensar 
exclusivamente em benefício próprio e se lixar para todo o resto. Em seu estágio mais 
avançado, é corrupção escancarada. Exemplo 1) o candidato é eleito, e compra um carro para 
a prefeitura. Depois aprova o aluguel desse carro e coloca um parente como motorista. Aí 
passa a transportar eleitores, tudo pago com verba pública. E por fim, distribui seu salário 
para as pessoas, passando-se por um homem caridoso. Exemplo 2) ao oferecer um serviço, o 
cara diz “para você é R$ 100, para a prefeitura é R$ 200.” Isso se chama superfaturamento. 
Exemplo 3) O prefeito contrata a banda mais cara da região (como Aviões do Forró, Saia 
Rodada ou Garota Safada), onde 20% do cachê da banda volta para o bolso de quem a 
contratou. Um país que quer avançar precisa abandonar essa cultura de “levar vantagem em 
tudo” e a respeitar o direito dos outros da mesma forma que reivindica os seus direitos. 
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3) A arte de discordar e debater 
O brasileiro é movido pela emoção, em lugar da razão. Dessa forma, ao encarar uma 
discussão com alguém, tomamos atitudes extremadas. A primeira delas é a de evitar conflitos 
e criar um consenso, ou acordo – geralmente celebrado com uma cervejinha na mesa do bar. 
No outro extremo, discordar de outra pessoa muitas vezes é visto como uma afronta pessoal. 
Os mais exaltados encaram essa discordância como uma ofensa à sua honra – e, no limite, 
acaba em violência (algumas vezes até em morte). O brasileiro precisa aprender a não se 
levar tão a sério, e precisa parar de levar tudo para o lado pessoal. Dizer o que pensa 
respeitosamente e aceitar críticas (mesmo as mais severas) é algo absolutamente necessário. 
Abandonar as certezas absolutas e abrir espaço para a reflexão, o (auto)questionamento, 
criar oportunidades para discutir ideias e reavaliar essas certezas. Sem o contraditório, não se 
avança, não se esgotam todas as possibilidades, não se buscam novas ideias, caímos num 
vazio mental. Ninguém precisa brigar ou ameaçar o outro só para validar sua opinião. 
 
4) Participação ativa e direta no poder decisório 
Exijam o fim de indicações políticas para cargos de diretorias em escolas e hospitais. A 
escolha deve ser feita pelo voto democrático, eleito em chapas, com a participação de todos. 
Exijam também a transparência total dos dados, com divulgação aberta na internet, bem 
como a informatização dos dados das escolas. Transparêcia total também no processo de 
transição de um prefeito para outro, com solenidade pública. Prefeitos que fizerem “apagão 
de dados” devem ser indiciados e presos, pois isso é crime. 
 

 
 
5) Pelo fim do “me engana que eu gosto” 
Para cativar eleitores, candidatos mentem e prometem qualquer coisa – mesmo que seja algo 
impossível de cumprir. E ironicamente, aqueles que são sérios em suas promessas, perdem as 
eleições. O que é melhor: um “não” sincero ou um “sim” mentiroso? Se o orçamento anual de 
uma cidade for R$ 500 mil e a grande festa da cidade custar R$ 400 mil, não sobrará dinheiro 
para atender às necessidades básicas da população. É só fazer a conta. Não existe mágica, 
existe mentira. O povo precisa decidir: quer festa ou quer saúde e educação de qualidade? 
Alguns lembretes importantes: 
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* Político que doa salário, aluga carro e dá cargos para amigos não é bondoso. É CANALHA. 
 
* Secretário que contrata banda para a festa da cidade e leva uma porcentagem do cachê por 
fora não é esperto. É CORRUPTO. 
 
* Empresário que vende algum produto ou serviço para a prefeitura pelo dobro do preço não 
está lucrando honestamente. Está cometendo um CRIME, superfaturando um serviço e 
desviando dinheiro público. 
 
* Por que dizer “prefeito que não faz festa não se reelege”? Não seria melhor dizer “prefeito 
que não cumpre promessa não se reelege”? 
 
* a desculpa do “todo mundo faz” ou “eu não sabia que era ilegal” não cola mais. Mude suas 
atitudes e não seja ingênuo de acreditar no governante quando ele disser isso. Afinal, nada do 
que acontece num governo passa sem a aprovação de quem governa. 
 
 
6) Missões para as eleições de 2014 
Pesquisar a biografia dos candidatos a todos os cargos (presidente, governador, senador, 
deputado federal e estadual), guardar os nomes de todos e colocar em prática o projeto 
“Eleitor 2.0”, cobrando o cumprimento de suas promessas eleitorais através do e-mail e das 
redes sociais. É importante abordá-lo de forma sempre respeitosa, mas sem cordialidades, 
sem ser “amigo” dele. O tom deve ser sério e de cobrança (OBS: essa mesma missão deve ser 
mantida para 2018, 2022, 2026... e assim por diante). 
 
7) Missão para as eleições de 2016 
Preservação das conquistas realizadas no último mandato, lembrando que elas são públicas e 
não pessoais do político. Prestação de contas e cobranças pelos resultados concretos 
prometidos nas últimas eleições. Seu prefeito e seu vereador cumpriram o que prometeram? 
Se sim, não fizeram mais que a obrigação. Se não, ouça suas justificativas e repense se vale 
mesmo a pena reelegê-lo – porque na maioria das vezes você vai perceber que não vale (OBS: 
essa mesma missão deve ser mantida para 2020, 2024, 2028... e assim por diante). 
 

 
 
“Seja você a mudança que quer ver no mundo.” 
Dalai Lama 
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Parte II - Dicionário Político 
 
Fisiologismo: é um tipo de relação em que ações políticas e decisões são tomadas em troca 
de favores e outros benefícios a interesses individuais, em detrimento do bem comum. 
 
Oligarquia: (do grego, "governo de poucos") é a forma de governo em que o poder político 
está concentrado num pequeno número de pessoas, grupo ou família. 
 
Patrimonialismo: é quando o governante toma posse não só do cargo, mas de tudo que 
pertence ao Estado, fazendo dele seu patrimônio, uma extensão de sua própria casa. 
 
Populismo: é um conjunto de práticas políticas que consiste no estabelecimento de uma 
relação direta entre as massas e o líder carismático (caudilho), sem a intermediação de 
partidos e independente dos canais próprios da democracia representativa. 
 
Governabilidade: é a capacidade do governo de implementar suas políticas através de 
articulação entre partidos que formam maioria. Na troca de interesses políticos, o governo 
obtém apoio parlamentar na aprovação de projetos no Congresso e, em contrapartida, 
entrega ministérios e cargos à base aliada. 
 
Peemedebismo: termo cunhado pelo filósofo Marcos Nobre, é uma lógica de construção de 
consensos dentro do sistema político, marcado por acordos de gabinete pela falta de debates 
com a sociedade. É o peemedebismo quem dá as garantias da governabilidade, acomodando 
interesses dos partidos que formam a maioria (no caso, o PMDB). 
 
Tráfico de influência: é quando o governante se aproveita da sua posição privilegiada para 
obter benefícios para “amigos” (geralmente empresários que financiaram sua campanha). 
 
Licitação: é o procedimento administrativo formal para contratação de serviços ou aquisição 
de produtos/bens pela Administração Pública. 
 
Cartel: é um acordo feito às escondidas entre empresas concorrentes para aumentar os 
preços dos produtos, obtendo maiores lucros, em prejuízo do interesse público e do mercado 
consumidor. Foi o que ocorreu nas licitações feitas nos metrôs de SP e Brasília. 
 
Privatização: é o processo de venda de uma empresa ou instituição pública para o setor 
privado, realizado por meio de leilões públicos. Foi o caso da Telebrás e da Vale do Rio Doce. 
 
Privataria: é um neologismo criado pelo jornalista Elio Gaspari, que mescla as palavras 
‘privatização’ e ‘pirataria’ e acusa falta de transparência. Foi utilizado inicialmente para 
descrever as privatizações do governo FHC e depois seguiu durante os governos Lula e Dilma. 
 
Aparelhamento: é a tomada/ocupação de postos estratégicos de órgãos da administração 
pública de modo a colocá-las a serviço dos interesses de grupo políticos ou partidários. 
 
Caixa dois: refere-se a recursos financeiros não contabilizados e não declarados aos órgãos de 
fiscalização competentes. É utilizado por empresas financiadoras de campanhas, que emitem 
notas fiscais com valor menor ao da transação realizada, configurando crime. 
 
Fascismo: sistema político nacionalista, antiliberal e antidemocrático, liderado por Benito 
Mussolini na Itália, que perseguia opositores e concentrava todo o poder nas mãos do Estado. 
O termo tem sido muito banalizado e distorcido em debates nas redes sociais. 
 
Liberalismo (1): O conjunto de ideias e doutrinas que visam a assegurar a liberdade individual 
dentro da sociedade, no campo da política, da moral, da religião e da economia. 
 
Liberalismo (2): é a retirada do governo da economia, privatizando empresas estatais e 
estimulando a concorrência no mercado. Também conhecido como neoliberalismo. 
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Parte III – Leituras recomendadas 
 
Eleição à venda 
Revista Época, edição nº 748, setembro 2012 
 
Na lista das profissões em extinção num Brasil que se moderniza, está o carroceiro. Os poucos 
que resistem evocam gravuras de Debret (1768-1848), o pintor francês que fez a crônica 
visual do Brasil Colônia. No tempo de Debret, eles transportavam tonéis de água num Rio de 
Janeiro onde não havia saneamento básico. No Brasil de hoje, puxam pesadas carroças de lixo 
reciclável, em troca de vencimentos que raramente chegam ao salário mínimo. Na cidade 
mineira de Betim, município da Grande Belo Horizonte, um carroceiro ganha em média R$ 600 
por mês. Para ele, R$ 280 fazem diferença no orçamento. É essa a quantia que o candidato 
Carlaile Pedrosa (PSDB) paga a carroceiros em troca de apoio político. Carlaile, postulante à 
cadeira de prefeito de Betim, chega de carro a um bairro pobre da cidade. Logo depois, uma 
correligionária dele se encontra com carroceiros. Tira do envelope um maço de dinheiro. Eles 
ficam felizes. “Só de o pagamento ser em dinheiro já tá bom demais. Da outra vez foi em 
cheque”, afirma um deles. “Vai ter mais 140 ou é só este?”, diz outro – e é imediatamente 
informado de que receberá a mesma quantia depois do pleito, caso Carlaile seja eleito. As 
imagens evocam, tristemente, o folclore do tempo dos coronéis, quando lavradores descalços 
recebiam o pé direito do sapato antes da eleição, e o pé esquerdo depois, apenas no caso de 
vitória do candidato. 
 
O Rio de Janeiro de 2012, cidade que se prepara para receber uma Olimpíada e uma final da 
Copa do Mundo, também tem práticas eleitorais que lembram o Brasil das carroças. Um 
relatório obtido com exclusividade por ÉPOCA revela como as milícias – brigadas fora da lei 
que vendem proteção e outros serviços em bairros pobres – cobram pedágio de candidatos que 
querem fazer campanha em seus “territórios”. De acordo com a apuração comandada pelo 
procurador da República Maurício da Rocha Ribeiro, chefe do Ministério Público Eleitoral no 
Estado do Rio de Janeiro, o preço-padrão cobrado de candidatos a prefeito é R$ 10 mil, 
enquanto os vereadores têm de pagar R$ 4 mil. As milícias se concentram na Zona Oeste da 
capital carioca e na Baixada Fluminense. As investigações partiram de um relatório do disque-
denúncia – que recebeu 126 queixas de irregularidades nas eleições, 25 delas apontando 
envolvimento de candidatos com milícias e outras 25 com traficantes de drogas. Nas regiões 
dominadas por esses traficantes, o pedágio é ainda mais caro – pode chegar a R$ 50 mil. 
 
De tão insólitos, casos como o do carroceiro em Betim parecem ser raros. Não são. ÉPOCA 
obteve outro vídeo, este da campanha de 2010, no interior da Bahia, que exibe situação 
semelhante de compra de votos. A compra deu-se no povoado de União Queimada, distrito de 
Itajuípe, sul da Bahia. Lá, a transação envolveu até recibos juramentados com assinaturas. 
União tem cerca de 500 eleitores e apenas uma seção eleitoral, com uma urna. Conforme 
demonstram provas do inquérito, correligionários de do deputado Félix Mendonça (PDT) 
pagaram 30 eleitores que haviam se comprometido a votar nele e em seus aliados. O valor de 
cada voto: R$ 50. Além do dinheiro em espécie, pelos menos cinco banheiros foram 
construídos nas casas dos eleitores que venderam seu “confirma” na urna. Alguns justificaram 
ter vendido seus votos para comprar remédios ou comida. Félix Mendonça diz que a denúncia 
não passa de uma armação de seus adversários. (...) 
 
Podem-se interpretar os casos acima de dois ângulos, o policial e o cultural. Do ângulo 
policial, são crimes eleitorais, mais comuns do que se pensa. Do ângulo cultural, o fenômeno 
da compra de votos foi dissecado no livro Coronelismo, enxada e voto, escrito pelo cientista 
político Victor Nunes Leal em 1948. A obra mostra como se formaram os “currais eleitorais” 
no Brasil do começo de século XX, no período conhecido como República Velha. De acordo 
com Marlon Reis, diretor e cofundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral 
(MCCE), essa mentalidade sobrevive mesmo num Brasil que se moderniza. “É um modo de ver 
a política como meio para obter vantagens de um patrono, qualquer pessoa que tenha 
ascendência política sobre uma comunidade”, afirma Reis. “Mesmo com a  redução da 
pobreza, a mentalidade coronelista persiste em vários locais.” 
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Candidato Acidental - Jornal da Tarde 
 
Nas eleições municipais de 2012, um jornalista se filiou a um partido para disputar a eleição 
como candidato a vereador em São Paulo. Não para ser eleito, mas para mostrar os bastidores 
e trambicagens que rolam por trás de uma campanha política. Dia após dia, ele foi montando 
um quebra-cabeça eleitoral, que revelou um quadro sombrio. A seguir, dois relatos. 
 
Tem gente trocando voto até por cerveja 
JT - 4 de setembro de 2012 
 
– Compre um tênis comigo que eu voto em você. 
– Isso é crime! 
– Mas fica entre a gente. Segredo nosso… 
 
Tive essa rápida e reveladora conversa com a vendedora de uma loja de tênis durante o meu 
primeiro corpo a corpo como Candidato Acidental. Além da simpática vendedora, teve eleitor 
querendo vender o voto por uma cervejinha. “Paga uma gelada aí, candidato. Mostra que 
você é firmeza.” Acho que só um filósofo dos bons vai poder explicar essa falta de pudor do 
cidadão em tentar levar alguma vantagem (por menor que seja) daquele que, de acordo com 
o senso comum, irá levar muita vantagem durante os próximos quatro anos. É como se o 
eleitor dissesse: “Você me deve essa cervejinha, esse tênis…”. 
 
Ainda sobre esse toma lá da cá eleitoral, um garoto, aparentando uns 13 anos, me abordou e 
disse que por apenas R$ 10 entregaria os meus santinhos pela vizinhança. Neguei a oferta e 
ganhei a dúvida sobre a seriedade da minha mãe em retribuição. 
 
Aliás, o fato de o próprio candidato distribuir seus santinhos causou uma certa celeuma entre 
cabos eleitorais de um candidato a prefeito. “O senhor tem de contratar alguém pra isso. É a 
nossa hora de ganhar dinheiro. A sua vem depois”, disse uma senhora que estava trabalhando 
na panfletagem de um famoso político. 
 
Mas nem tudo estava perdido: um morador de rua ofereceu-se, sem cobrar um tostão, para 
entregar meus santinhos. Como ele era do tipo que falava sozinho e tinha cara de bravo, dei 
uns 10 panfletos para o sujeito. Observei o homem abordar alguns pedestres – que, 
invariavelmente, desviavam ou aceleravam o passo. Sem conseguir atenção de ninguém, ele 
atirou meus santinhos para o alto. Não contente, pisou em cima. Não foi uma cena bonita de 
se ver. Minha cara, ali, pisada e repisada no chão. 
 
No corpo a corpo, pude notar reações clássicas. Por exemplo, educação e indiferença são 
coisas que se misturam. A maioria dos eleitores aceita receber o santinho, dá um sorriso e 
finge interesse. Mas, meio segundo depois, amassa ou deixa o papelzinho com o nome e o 
número do candidato de lado. Tem aqueles que também não disfarçam a cara de desprezo (e 
até nojo). Lógico que ouvi algumas reações mais indelicadas: “Bando de ladrão” e “cambada 
de filho da p…” foram as mais comuns. Tentei não me abalar. Me mantive impassível. Sou um 
candidato com sangue de barata. 
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Não aceite carona de políticos estranhos 
JT - 4 de outubro de 2012 
 
Alugar vans, Kombis ou micro-ônibus para transportar eleitores para votar em você. Taí, um 
crime eleitoral clássico – mas tão batido que eu acreditava ter saído de moda. Enfim, mesmo 
convencido de que tal prática já era página virada na nossa história política, decidi ligar para 
algumas empresas de fretamento. 
 
Por telefone, me apresentei como candidato a vereador – e disse que estava precisando 
contratar os serviços de van (ou micro-ônibus) para transportar eleitores de uma comunidade 
de Engenheiro Marsilac, no extremo sul da cidade, até o Grajaú e outros bairros próximos. 
Deixei claro ao meu interlocutor que “estava levando eleitores para votar em mim”. Torci 
para que alguém batesse o telefone na minha cara ou que, ao menos, me lembrasse da 
ilegalidade do ato. 
 
– Ah, sem problemas. Já estamos acostumados com esse tipo de trabalho. Aliás, eu até 
preciso ver se existe disponibilidade de veículos para o dia 7… 
– Como? 
– É que temos 90% da nossa frota já comprometida com outros candidatos. 
– Pelo mesmo motivo? Para levar gente para votar? 
– Sim. Para levar eleitores dentro de São Paulo e para outros Estados também. 
 
Mais uma vez, deixei claro que aquilo era ilícito (caso a pessoa do outro lado da linha ainda 
tivesse alguma dúvida), mas só recebi garantias de que o serviço seria discreto, que poderia 
marcar um ponto não “descarado” para a van estacionar e “descarregar meus eleitores”. 
 
Achei o preço salgado: R$ 950 (um micro-ônibus com capacidade para 27 pessoas). “Nosso 
frigobar estará cheio de garrafas d’água. É grátis. Um oferecimento da empresa”, respondeu 
o atendente. Até pensei que podia ter dado “azar” e ligado justamente para a empresa que, 
infelizmente, estava se sujeitando a esse tipo de ilegalidade. Então, liguei para mais quatro 
companhias. 
 
Claro, você já desconfia da resposta: todas aceitaram o trabalho e disseram ter experiência 
com outro candidatos em dia de eleição. A discrição do serviço, segundo todos eles, seria 
total. Eu sei que é clichê, mas não consigo deixar de pensar naquela frase: “Se isso acontece 
numa cidade do tamanho de São Paulo, imagina em outras cidades”. 
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Ensaios sobre o Brasil 
 
O homem cordial 
Trecho tirado do livro Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda 
 
A indistinção fundamental entre família e Estado é prejuízo romântico que teve os seus 
adeptos mais entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e 
suas instituições descenderiam em linha reta, e por simples evolução, da família. A verdade, 
bem outra, é que pertencem a ordens diferentes em essência. (...) Não era fácil aos 
detentores das posições públicas de responsabilidade, formados por tal ambiente, 
compreender a distinção fundamental entre os domínios do público e do privado. Para o 
funcionário “patrimonial”, a própria gestão política apresenta-se como assunto de seu 
interesse particular. As funções, os empregos e os benefícios que deles aufere relacionam-se 
a direitos pessoais do funcionário, e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro 
Estado burocrático, em que prevalecem as especializações nas funções e o esforço para 
assegurar garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer funções 
publicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito 
menos de acordo com suas capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que 
caracteriza a vida do Estado burocrático. É possível acompanhar, ao longo de nossa história, o 
predomínio constante das vontades particulares. Isso ocorre mesmo onde as instituições 
democráticas, fundadas em princípios neutros e abstratos, pretendem assentar a sociedade 
em normas antiparticularistas. 
 
A contribuição brasileira para a civilização será a cordialidade – daremos ao mundo o “homem 
cordial”. A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por 
estrangeiros que nos visitam, representa, com efeito, um traço definitivo do caráter 
brasileiro. Seria engano supor que essas virtudes possam significar “boas maneiras”, 
civilidade. São antes de tudo expressões de um fundo emotivo extremamente rico e 
transbordante. Entre os japoneses, a polidez envolve os aspectos mais ordinários no convívio 
social, chegando a ponto de confundir-se, por vezes, com a reverência religiosa. Nenhum 
povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Nossa forma 
ordinária de convívio social, no fundo, é justamente o contrario da polidez. Ela pode iludir na 
aparência – e isso se explica pela mímica deliberada de manifestações espontâneas do 
“homem cordial”. 
 
No “homem cordial”, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do 
pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as 
circunstâncias de sua existência. No domínio da linguística, esse modo de ser parece se 
refletir em nosso pendor acentuado para o emprego de diminutivos. A terminação “inho” 
serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou com os objetos, e ao mesmo tempo, para 
lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos e também aproximá-los 
do coração. À mesma ordem de manifestações pertence a tendência para a omissão do nome 
da família no tratamento social. Em regra, é o nome individual, de batismo, que prevalece. 
Seria plausível relacionar tal fato à sugestão de que o uso do simples prenome importa em 
abolir psicologicamente as barreiras determinadas pelo fato de existirem famílias diferentes e 
independentes umas das outras. 
 
O desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de 
fundo emotivo representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a 
penetrar com facilidade. Um negociante da Filadélfia manifestou certa vez seu espanto ao 
verificar que, no Brasil, para conquistar um freguês, tinha a necessidade de fazer dele um 
amigo. 
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Jeitinho e jeitão - Uma interpretação do caráter brasileiro 
por Francisco de Oliveira (sociólogo) - Revista Piauí, edição nº 73, outubro 2012 
  
Norbert Elias se destaca entre os modernos clássicos das ciências sociais por não recusar a 
investigação sobre o caráter das sociedades. É o que ele faz, brilhantemente, no seu 
derradeiro livro, Os Alemães, publicado em 1989, um ano antes de morrer, já nonagenário. 
Ali ele se pergunta, diretamente e sem rodeios, o que fez com que a Alemanha estivesse no 
coração das grandes tragédias modernas, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e o 
Holocausto. 
 
Tinha condições subjetivas para tanto: viveu uma experiência dolorosa como soldado na 
Primeira Guerra Mundial; judeu, teve de se exilar da Alemanha durante o nazismo; sua mãe 
foi trucidada em Auschwitz. Norbert Elias tinha também credenciais intelectuais para tentar 
explicar como a nação que sintetizou a era das Luzes, a pátria de Kant, Hegel e Goethe, 
tenha desenvolvido a indústria do extermínio: estudou medicina e psicanálise, doutorou-se 
em filosofia e foi professor de sociologia na Inglaterra. 
 
Para ele, o desenvolvimento tardio do capitalismo na Alemanha, a ausência de uma revolução 
burguesa no país, a unificação nacional sob o tacão militar de Bismarck, o culto à 
organização, do qual o militarismo é o emblema mais ostensivo – tudo isso criou um caráter 
alemão. Esse caráter distingue a sociedade germânica de todas as outras, mesmo as 
europeias. Para Elias, não são apenas circunstâncias históricas que explicam o surgimento de 
Adolf Hitler. Isso é uma meia-verdade. As ideias monomaníacas que engendraram a 
bestialidade fascista talvez não tivessem acolhida sem a existência prévia do caráter alemão, 
nos termos definidos por Norbert Elias. 
 
Os cientistas sociais costumam recuar ante tal tipo de análise. Têm receio de serem julgados 
preconceituosos. E, talvez, de se virem excluídos da interlocução com a ciência social alemã, 
uma das mais brilhantes fontes do pensamento filosófico-social em todos os tempos. Mas é 
por um caminho “norbertiano” que pretendo investigar o caráter brasileiro. Penso que o 
peculiar modo nacional de livrar-se de problemas, ou de falsificá-los, constitui o famoso 
jeitinho brasileiro. 
 
Os clássicos do pensamento social brasileiro têm dificuldade em lidar com a questão do 
caráter nacional, que amalgama o subjetivo e o objetivo. Salvo, evidentemente, Gilberto 
Freyre. Mas o autor de Casa Grande & Senzala mascarou a sua investigação com a nostalgia de 
um tempo que nunca existiu, e com o enaltecimento da suposta – e ilusória – capacidade da 
metrópole lusitana em se adaptar aos trópicos coloniais. 
 
Por isso, ele enxergou no Nordeste açucareiro, a primeira região importante na formação do 
Brasil – que o historiador Evaldo Cabral de Mello definiu como “açucarocrata” –, uma 
dominação “doce”. O sociólogo de Apipucos construiu uma hipótese que serve de justificativa 
ideológica da sociedade decorrente da escravidão. A sua interpretação é, ela própria, uma 
das vertentes do jeitinho brasileiro. 
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Sérgio Buarque de Holanda enfrentou melhor a questão. O seu “homem cordial” – para quem 
as relações pessoais e de afeto (para o bem ou para o mal) se sobrepõem à impessoalidade da 
lei e à norma social – é a própria encarnação do jeitinho brasileiro. Caio Prado Júnior não 
ofereceu nenhuma contribuição sobre o assunto. Embora o seu marxismo fosse criativo e 
original, ele ficou prisioneiro da objetividade, o mantra que impediu gerações de marxistas, 
aqui e alhures, de investigar o caráter das nações. 
 
Antonio Candido, nosso clássico moderno, tratou do tema em “Dialética da malandragem”, o 
poderoso ensaio sobre Memórias de um Sargento de Milícias, romance de Manuel Antônio de 
Almeida que se passa no Rio de meados do século XIX. Ainda que se aproxime decididamente 
do jeitinho, faltou ao ensaio, a meu ver, um pouco de irreverência, para que ele 
correspondesse à ginga do malandro carioca. Candido respeita tanto o brasileiro pobre que 
aborda as figuras populares com uma reverência quase mística. Para ele, nossa sociedade é 
tão obscenamente desigual que qualquer crítica às classes dominadas não passa de 
preconceito – mais um – dos ricos. 
 
Outros autores, como Roberto DaMatta, vão diretamente à problemática do caráter nacional. 
É o que ele faz em Carnavais, Malandros e Heróis. Não é pela vertente de DaMatta, contudo, 
que pretendo chegar lá. Busco desenvolver uma investida mais nitidamente materialista, 
mesmo sabendo que o abandono da investigação antropológica possa implicar 
empobrecimento da análise. Eis a tese: o jeitinho é um atributo das classes dominantes 
brasileiras que se transmitiu às classes dominadas. 
 
Conforme Marx e Engels de A Ideologia Alemã, as ideias e os hábitos das classes dominantes 
transformam-se em hegemonia e caráter nacional. No Brasil, a classe dominante burlou de 
maneira permanente e recorrente as leis vigentes, sacadas a fórceps de outros quadros 
históricos. O drible constante nas soluções formais propicia a arrancada rumo à informalidade 
generalizada. E se transforma, ao longo da perpétua formação e deformação nacionais, em 
predicado dos dominados. 
 

 
 
Essa situação, que é social, se configura no malandro, o especialista no logro e na trapaça. O 
malandro, com sua modernidade truncada, foi primeiro o carioca. E esse carioca era 
geralmente pobre, mas não miserável. Como não poderia deixar de ser, era mulato: 
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esgueirava-se por entre as classes e os estratos mais abastados, no típico – e falso – 
congraçamento de classes herdado do escravismo. 
 
Tinha “bossa” quem dominava a aptidão para fugir ou escapar das soluções formais. Bossa 
que é a expressão do jeitinho, a maneira de ganhar a vida sem se submeter aos ditames da 
norma, de conviver sem ser reconhecido como fora da lei. A moderna música popular 
brasileira, nascida no Rio, com toda razão foi chamada de bossa nova. Ela foi um jeitinho de 
escapar das convenções musicais à la Vicente Celestino, cópia falsa do grande canto lírico 
italiano. E também um jeitinho de incorporar as malandragens do samba – de origem africana 
e escrava – ao universo das elites. 
 
A burla das classes dominantes brasileiras às normas seria atávica? Meu horror à burguesia 
(esse sim quase totalmente atávico) – cujo retrato acabado foi a açucarocracia 
pernambucana, perdulária e arrogante – tenderia a confirmar que o jeitinho é um caso de 
mau-caratismo, um dado subjetivo. Mas prefiro a trilha aberta por Norbert Elias: a burla é 
uma forma de adotar o capitalismo como solução incompleta na periferia do sistema. 
Incompleta porque o capitalismo trouxe para cá a revolução das forças produtivas, mas não as 
soluções formais da civilidade. As classes dominantes então “se viram”, dão um jeitinho para 
garantir a coesão de um sistema troncho e, comme il faut, a exploração. 
 
Sem querer atribuir tudo aos nossos colonizadores, a semente do jeitinho já vicejava na 
irresolução que Portugal dá às questões de administração e governo da jovem – e enorme – 
colônia. Não dispondo nem de homens nem de recursos capazes da façanha de fazer a 
minúscula cobra engolir o enorme elefante, Portugal opta pela solução capenga das capitanias 
hereditárias. Na mesma época, tendo criado um novo caminho para o Oriente com Vasco da 
Gama, dom Manuel, o Venturoso, emprega até o fim os modestos recursos portugueses na 
conquista da Índia, e só consegue estabelecer relações comerciais em pontos isolados do sul 
do continente. 
 
No Brasil, as capitanias são entregues a fidalgos, alguns com recursos ínfimos e a maioria 
quase sem nenhum capital. O resultado da colonização pelo método das capitanias foi pífio, à 
exceção de duas ou três. O fracasso na Índia é do mesmo porte, senão maior: Lisboa torna-se 
a meca das especiarias orientais, mas Portugal nunca ocupou a Índia. Sequer conseguiu com 
que a língua portuguesa tivesse peso expressivo entre as centenas de dialetos do país. A 
lembrança lusa mais forte ficou restrita a Goa e Macau. 
 

 
 
Voltemos ao caso do Rio, lembrado a propósito da malandragem e da bossa nova. Foi 
Juscelino Kubitschek, outro exemplar do homem cordial, quem jogou a pá de cal nas 
pretensões modernas do Rio: retirou-lhe a centralidade de capital e não botou nada no lugar. 
Incapaz de resolver os problemas cariocas, que já se apresentavam em grau superlativo, deu 
um jeitinho e transferiu a capital para Brasília, nos ermos do Planalto Central. 
 
Espanta-se quem anda hoje pelas ruas da cidade que antigamente ostentava sua 
modernidade: o Rio ficou a cara do Brasil. A despeito do oba-oba em torno do renascimento 
carioca, basta observar ao redor do Palácio do Catete, antiga residência dos presidentes da 
República. O bairro que se oferece à vista exibe mediocridade urbana, pobreza ostensiva e 
tráfico de crack. A fantasia da mulher carioca, linda e elegante (e que de fato disputava o 
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topo da beleza com mulheres de outras nacionalidades, com a vantagem da miscigenação), 
deu lugar à imagem de mulheres – e homens – que andam com sandálias surradas e se vestem 
pobremente. Como não perceber aí sinais de uma modernidade truncada? 
 
No caso de Juscelino e das classes dominantes, a mudança da capital foi um “jeitão” para 
deslocar um problema: criar uma nova fronteira para a expansão capitalista, catapultada pela 
indústria da construção civil. O jeitinho foi fazer isso por meio dos candangos, trabalhadores 
informais, depois abandonados à própria sorte, “sem lenço e sem documento”, como cantaria 
Caetano Veloso, ele próprio, conforme a análise de Roberto Schwarz, um cultor do jeitinho 
transformado em “verdade tropical”. O Brasil é assim, defende Caetano, a esquerda é que 
não o entende. 
 
Na segunda metade do século XIX, o café liderava a expansão econômica. Não só no Vale do 
Paraíba, em São Paulo ou mesmo no Brasil: o café era a mercadoria mais importante do 
comércio mundial. Só foi desbancado dessa posição, pelo petróleo, nos anos 40 do século XX. 
Mas o início da expansão do café se deu sobre o lombo dos escravos. 
 
Qual foi o jeitão da classe dominante, no caso os cafeicultores, a partir do fim do escravismo, 
em 1888? Em vez de incorporar os ex-escravos à cidadania, fornecendo-lhes meios de cultivar 
a terra e se incorporarem ao trabalho regular, foram importar a mão de obra europeia, 
transformando São Paulo na maior cidade italiana do mundo. Malandramente, cheios de 
bossa, contornaram os problemas do fim do escravismo e se desresponsabilizaram pelos ex-
escravos, de novo, como cantaria Caetano, pessoas “sem lenço e sem documento”. 
 
Surgia o trabalho informal, quer dizer, sem formas. O jeitão da classe dominante obrigou os 
dominados a se virarem por meio do jeitinho do trabalho ambulante, dos camelôs que vendem 
churrasquinho de gato como almoço, das empregadas domésticas a bombarem de Minas e do 
Nordeste para as novas casas burguesas dos jardins Europa, América, Paulistano. E também 
para os apartamentos das elegantes – e já medíocres – madames de Copacabana, Ipanema e 
Leblon, propiciando o vexame bem brasileiro de criados negros, vestidos a rigor, servindo 
suco de maracujá a demoiselles que se abanavam como se estivessem nos salões parisienses. 
 
Lá em cima, no Pernambuco açucarocrata, Gilberto Freyre podia criar então a nossa versão 
de E o Vento Levou. Casa Grande & Senzala é a mais formidável denúncia do estupro como 
formador da nacionalidade, mas visto de um ângulo nostálgico. Ainda não era o tempo das 
madames e demoiselles, mas o dos sinhôs e das sinhás e sinhazinhas. O mais clássico dos 
clássicos do pensamento social brasileiro – Antonio Candido, nossa referência moral e 
intelectual, considera Casa Grande & Senzala o livro mais importante das ciências sociais 
brasileiras – é também um pastiche. Sob determinado aspecto, ele é quase um deboche do 
jeitão de irresolução do problema da mão de obra e do seu rebaixamento às relações 
“adocicadas” – aquelas em que o filho do senhor transforma o negrinho, companheiro de 
travessuras, em cavalo vivo. Eis aí a lembrança mais festejada da infância dos senhores. Pais 
e mães da Casa Grande ensinavam aos filhos o jeitinho doce de ensinar e se divertir 
ensinando. Os filhos dos negros, por sua vez, aprendiam quem estaria sempre por cima, 
docemente... 
 
Getúlio Vargas, o estancieiro gaúcho que liderou a Revolução de 1930, tentou formalizar o 
jeitinho para acabar com o jeitão. Vale dizer: buscou civilizar a classe dominante para que o 
proletariado existisse. Criou uma legislação trabalhista avançada, mas a expansão capitalista 
seguiu desobedecendo as regras e, junto com os empregos formalizados pela nova legislação, 
a avalanche do trabalho informal engolfava todas as relações sociais. 
 
A informalidade é a forma, o jeitinho de substituir as relações racionais e obrigatórias pela 
intimidade, como já demonstrou Sérgio Buarque. Mas essa substituição, assim que se 
apresenta o primeiro conflito, mostra sua outra face: a informalidade se converte no rigor 
mais severo, no apelo à arbitrariedade e não raro em exibições de crueldade. O senhor de 
engenho que se deitava com sua mucama era o mesmo que a castigava no tronco quando 
alguma falta, suposta ou verdadeira, lhe ofendia a propriedade. Diga-se logo, para não nos 
autocaricaturarmos com nosso eterno “complexo de vira-lata” (apud Nelson Rodrigues), que 
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Thomas Jefferson, o grande paladino da liberdade, também estuprava suas escravas. A 
diferença, essencial para distinguir o jeitinho de outras práticas de dominação, é que 
Jefferson deu o seu nome à sua descendência negra, coisa que nenhum dos nossos senhores 
de engenho chegou a fazer. 
 
Em Pernambuco mesmo, as fábricas da Paulista, que chegaram a ser o maior complexo 
industrial têxtil da América Latina, eram propriedade dos Lundgren. E o membro da família 
que tocava a fábrica era um sueco que se deitou com 300 das suas operárias. Ele deixou uma 
prole enorme, mas não há notícia de pobres com sobrenome Lundgren. No máximo, na falta 
de sobrenome, davam-se aos negros escravos nomes de santos católicos. Daí a proliferação de 
sobrenomes “dos Santos” e de toda a corte católica dos altares. 
 
Antes de Sérgio Buarque, Machado de Assis, ele mesmo um mulato, portanto conhecedor do 
truque do jeitinho, fez com que Dom Casmurro seja até hoje o retrato mais notável da classe 
dominante brasileira: “Por fora, bela viola, por dentro pão bolorento”, como se diz no 
popular. Bentinho é liberal por fora e escravista por dentro. Machado usou um jeitinho 
literário para legar um formidável enigma, ao qual já se dedicaram milhares de páginas: 
Capitu traiu mesmo ou foi vítima de uma vituperação de classe? Maria Capitolina, a Capitu, 
era mais pobre que o seu marido liberal, Bentinho. E, com seus “olhos de ressaca”, 
provavelmente tinha sangue negro. 
 
Nascido inicialmente das contradições entre uma ordem liberal formal e uma realidade 
escravista, o jeitinho transformou-se em código geral de sociabilidade. A origem do jeitinho, 
assim como a da cordialidade teorizada por Sérgio Buarque, se explica pela incompletude das 
relações mercantis capitalistas. Parece sempre que as pessoas estão “sobrando”. Elas são 
como que resquícios de relações não mercantis, não cabem no universo da civilidade. E às 
pessoas que sobram pode ser pedido qualquer coisa, já que é obrigação do dominado servir ao 
dominante. 
 
Qualquer reunião brasileira está cheia de batidinhas nas costas na hora do cumprimento, 
impondo logo de saída uma intimidade que é intimatória e intimidatória. Um dos 
cumprimentos mais característicos de Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, é bater com as 
costas da mão na barriga dos interlocutores. Mesmo em encontros formais, o primeiro gesto 
de Lula ao se aproximar de qualquer pessoa é tocar-lhe a barriga. A matriz desses gestos 
encontra-se evidentemente no longo período escravagista. Nele, o corpo dos negros era 
propriedade, podia ser tocado e usado. O surpreendente é que esses gestos e costumes 
tenham persistido ao longo de 100 anos de vigência de um capitalismo pleno. 
 
O escravismo e a escravidão não explicam inteiramente a “longa duração” da informalidade 
generalizada e dos hábitos que a acompanham. Os Estados Unidos tiveram um sistema 
escravista que chegou até a organizar fazendas de criação de negros. A ruptura com o 
escravismo custou à nação norte-americana uma guerra civil que deixou marcas até hoje. Mas 
o jeitinho não foi o expediente que usaram para superar os problemas colocados pelo 
capitalismo que avançava. 
 
Aqui, o jeitinho das classes dominantes se impôs na abolição da escravatura. Primeiro veio a 
Lei do Ventre Livre: garotos e garotas negros eram libertados em meio à escravidão. Mas 
como inexistia a perspectiva de terem terra, emprego ou salário, a libertação não lhes servia 
para quase nada. Depois veio a Lei dos Sexagenários. Aos 60 anos, os negros que ainda 
estivessem vivos eram libertados. Ora, já se sabia que a vida média de um escravo não 
alcançava os 40 anos. Como mostrou Luiz Felipe de Alencastro em O Trato dos Viventes, 
depois de décadas de labuta no eito, o consumo do trabalho pelo capital não era uma 
metáfora: o negro era um molambo de gente, e não um homem livre, mesmo quando 
libertado pela Lei dos Sexagenários. 
 
O que parecia cautela e previsão era, na verdade, o jeitinho (e o jeitão) em movimento. 
Gradualmente, até a chamada Lei Áurea, a escravidão persistiu. Isso criou uma 
superpopulação trabalhadora que o sistema produtivo não tinha como incorporar. Com a 
industrialização, tão sonhada pelos modernos, o problema se agravou. Tendo que copiar uma 
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industrialização de matriz exógena, que tende sempre à economia do trabalho, os excedentes 
populacionais cresceram exponencialmente. 
 
Assim, o chamado trabalho informal tornou-se estrutural no capitalismo brasileiro. É ele que 
regula a taxa de salários, e não as normas trabalhistas fundadas por Vargas. A partir daí todas 
as burlas são permitidas e estimuladas. A pergunta que um candidato a emprego mais ouve é: 
com carteira ou sem carteira? O funcionário com carteira resulta em descontos para a 
Previdência. Ou, se o salário for um pouquinho melhor, até para o Imposto de Renda. A 
resposta do candidato ao emprego é óbvia: sem carteira. Quando o trabalhador ou 
trabalhadora que tem consciência dos seus direitos recusam o emprego sem carteira, às vezes 
escuta “malandro, não quer trabalhar”. 
 

 
 
Em qualquer setor, em qualquer atividade, o jeitinho se impõe. O executivo de terno italiano 
de grife, o apresentador da televisão e a atriz de um musical não são assalariados. São 
pessoas jurídicas, PJs, unicamente para que empresas paguem menos impostos. Advogados, 
dentistas e prestadores de serviços oferecem seus préstimos com ou sem recibo, e esse último 
é mais barato. Bancários, telefonistas, vendedores e outras tantas categorias viram suas 
profissões periclitar: eles são agora atendentes de call centers, terceirizados por grandes 
empresas. 
 
O jeitinho é a regra não escrita, sem existência legal, mas seguida ao pé da letra nas relações 
micro e macrossociais. Está tão estabelecido, é tão natural que estranhá-lo (hoje menos do 
que ontem, reconheça-se) pode ser entendido como pedantismo, arrogância ou ignorância: 
“Nego metido a besta”, é a sentença. A não resolução da questão do trabalho, o seu estatuto 
social, é no fundo a matriz do jeitinho. Simpático, ele é uma das maiores marcas do moderno 
atraso brasileiro.  
 
_____________________________________ 
 
 
Negócios cordiais 
por Mario G. Schapiro (professor de direito, FGV) - Aliás/ Estadão, 10/08/2013 
 
Em meados dos anos 1930, na sala de parto da sociologia brasileira, Sérgio Buarque de 
Holanda atribuía à cordialidade um papel de destaque nas Raízes do Brasil. Não descrevia com 
isso uma suposta docilidade do brasileiro, mas um comportamento com consequências 
potencialmente predatórias. A cordialidade resumia nossa manifesta confusão entre o público 
e o privado, entre os cargos e os apelidos e entre a regra e o particular. Uma espécie de 
subversão da impessoalidade nas relações públicas. 
 
Esse tipo de entrelaçamento transbordava também para outras arenas da vida nacional. 
Afinal, se havia um "homem cordial", era de se esperar que seus contratos viessem também na 
forma de negócios cordiais, de um capitalismo de compadrio. A certa altura de seu registro, 
Buarque relata que "é tão característica entre nós essa maneira de ser que não desaparece 
sequer nos tipos de atividade que devem alimentar-se normalmente da concorrência". 
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Assim fomos. Mas assim somos. A acalorada investigação de um suposto cartel nas licitações 
do metrô de São Paulo e de Brasília é somente a evidência da vez, que permite revisitar a 
anatomia do capitalismo brasileiro. As informações já publicadas põe tucanos de SP na 
berlinda, e as referências de casos semelhantes, apontam para elementos bem conhecidos 
dessa dinâmica econômica: concertações privadas, atividades coordenadas fora dos mercados 
e alta participação do Estado como agente econômico. No caso do metrô, especula-se 
também o envolvimento de agentes de governo na organização do cartel, fazendo assim uma 
possível ligação do acerto privado com o sistema político. Enfim, um padrão de 
funcionamento que destoa dos modos de uma economia liberal, que é assentada em relações 
impessoais, regras jurídicas previsíveis e um mercado competitivo. 
 

 
 
Se assim éramos e se assim somos, o difícil é dizer como seremos. Desatar o nó desse 
capitalismo de compadrio não é fácil e requer habilidade, para que não se erre na dose e o 
remédio não vire veneno. Se os cartéis e a corrupção são evidentemente tóxicos, a 
participação do Estado na indução do desenvolvimento e a constituição de um padrão peculiar 
de capitalismo podem ser funcionais para certas economias, aqui e acolá. 
 
Assim como a cordialidade nada tinha de amistosa, ela também não é um traço 
essencialmente brasileiro. A ausência da impessoalidade, de um mercado amplamente 
concorrencial e de uma sociedade regida pela lei são traços comuns a muitos dos países em 
desenvolvimento - bem e malsucedidos. Se há um tipo de capitalismo cordial nas economias 
situadas abaixo do equador, a tarefa dos formuladores de política é garantir funcionalidade a 
esses arranjos. No caso brasileiro, isso passa menos pelos recorrentes e malsucedidos 
transplantes de instituições dos países desenvolvidos, como a criação de um capitalismo 
liberal a fórceps, e mais pelo combate a certas doenças locais - como é o caso dos cartéis e 
da corrupção. Trata-se de condutas ilegais, injustificáveis e sem ganhos públicos. Apenas 
promovem a ineficiência e atrapalham o crescimento. 
 
Por isso, tem sido correta a orientação da política brasileira de defesa da concorrência, que 
nas últimas décadas tem priorizado o combate aos cartéis. Contando com importantes 
ferramentas, como o acordo de leniência, que estimula as empresas a delatarem acordos 
ilícitos, o Cade tem aplicado multas que ultrapassam os bilhões de reais em um universo de 
algumas dezenas de casos já condenados. 
 
Nesse cenário, o caso do metrô pode abrir caminho para um passo adicional no 
aperfeiçoamento dos negócios cordiais: a perseguição aos cartéis nas licitações públicas. 
Afinal, se o Estado é um agente econômico de peso, as autoridades concorrenciais, o 
Ministério Público e os tribunais de contas devem centrar a sua atuação nos negócios 
celebrados entre o público e o privado. Com isso, ministram o remédio correto: o combate à 
corrupção e à ineficiência econômica no grande mercado das compras públicas. Auxiliam 
ainda na difícil tarefa de se reinventar um modelo institucional capaz de oferecer uma 
coordenação legítima e efetiva para as relações econômicas entre o Estado e o mercado. 
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O longo prazo chegou 
por César Benjamin (economista) - Revista Piauí, edição nº 83, agosto 2013 
 
O PT assumiu o governo federal há dez anos, propondo-se inaugurar um novo ciclo de 
desenvolvimento centrado no mercado interno; em vez disso, criou uma bolha de consumo 
que já não se sustenta. Prometeu aprofundar a democracia e resgatar os valores 
republicanos; em vez disso, atolou o Estado no fisiologismo, fortaleceu as oligarquias e 
desmoralizou a política. São aspectos gêmeos de um ciclo que está perto do fim, deixando o 
Brasil em vôo cego. 
 
Começo pela economia. Com o esgotamento do velho desenvolvimentismo, no início da 
década de 1980, acentuou-se o debate sobre a necessidade de buscarmos alternativas 
estratégicas para o país. Duas áreas apareciam como candidatas à posição de locomotiva de 
um novo modelo econômico: as exportações, pois o Brasil não desenvolvera uma indústria 
dotada de “espírito animal” para disputar o mercado mundial, e o mercado interno, 
historicamente atrofiado pela má distribuição da renda nacional. Não eram posições 
excludentes, é claro, mas havia entre elas uma diferença de ênfase. Ambas estavam 
presentes no jovem PT, onde eu militava. O segundo caminho me parecia mais ajustado à 
nossa meta de compatibilizar crescimento econômico e justiça social. 
 
A prolongada crise inflacionária, que durou até a primeira metade da década de 1990, e o 
experimento neoliberal, que se seguiu, adiaram esse passo por vinte anos. Instalado em 2002, 
o governo do PT, depositário da memória desse debate, representou a chance de finalmente 
romper o impasse, ajudado pelo fato de que logo se instalou uma conjuntura internacional 
excepcionalmente favorável ao Brasil: nos anos seguintes, a disparada dos preços dos 
produtos que exportamos abriu espaço para um incremento veloz do mercado interno sem 
que isso gerasse grandes pressões sobre as contas externas, nosso gargalo tradicional. A 
conjuntura permaneceu favorável mesmo depois da crise financeira de 2008: a China 
continuou a crescer, demandando grande quantidade de produtos brasileiros, enquanto os 
Estados Unidos irrigavam o mundo com dinheiro barato. Continuamos a contar com um 
comércio exterior em ascensão e financiamento externo abundante. 
 
O governo Lula aproveitou a maré e deu alguns passos na boa direção: manteve a política de 
aumentos reais para o salário mínimo, iniciada cerca de dez anos antes; expandiu os 
programas de transferência de renda, agora agrupados no Bolsa-Família; patrocinou maior 
formalização no mercado de trabalho, o que ajudou a garantir um aumento na renda média 
dos assalariados; expandiu o crédito. 
 
Essa combinação, tornada possível pela ausência momentânea de restrições externas, criou 
uma sensação de bem-estar e obteve grande êxito político. O PT considerou que havia 
lançado as bases do novo ciclo de desenvolvimento que tinha sido objeto de tanto debate 
entre nós. Mantive-me em posição crítica: os instrumentos usados pelo governo eram, no 
geral, positivos, mas insuficientes. Deveriam ser apenas o “motor de arranque”. Se outras 
questões não fossem enfrentadas, viveríamos uma frustração. Acumulavam-se, pelo menos, 
cinco elementos regressivos: 
 
(a) as políticas governamentais privilegiavam, de longe, a disseminação de bens de consumo 
individual, como eletrodomésticos e automóveis, praticamente ignorando os equipamentos de 
uso coletivo que são essenciais para a qualidade de vida da população, especialmente nas 
grandes cidades: saneamento, transporte de massas, educação, saúde, segurança. 
 
(b) o câmbio desalinhado e outros fatores produziam sinais de uma desindustrialização 
precoce, desassociada do crescimento da renda per capita. 
 
(c) a inserção internacional do Brasil regredia, com a reprimarização da pauta de 
exportações. 
 
(d) a geração de empregos permanecia concentrada em atividades de baixa qualificação e 
baixa remuneração, com dificuldades tanto no lado da oferta, pela má qualidade do sistema 
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educacional, quanto da demanda, pois os novos postos de trabalho se concentravam no setor 
de serviços não ligado à produção (balconistas, moto-boys, vigilantes) e na construção civil. 
Em pleno século XXI, a população brasileira se deslocava para setores de baixa produtividade, 
incapazes de garantir um mercado de trabalho dinâmico, em quantidade e qualidade, 
condição essencial para uma elevação consistente dos rendimentos do trabalho. 
 
(e) a infraestrutura econômica foi abandonada, com acúmulo de problemas na malha 
rodoviária (entregue aos políticos do PR), descalabro no setor elétrico (entregue ao PMDB de 
José Sarney), desgoverno na área de combustíveis líquidos e assim por diante. 
 
Essas cinco grandes áreas reatualizavam desafios históricos que o Brasil havia superado, ou 
estava em condições de fazê-lo, e sinalizavam problemas à frente. Mas não adiantava propor 
o debate: assim como Collor, na expressão de Chico de Oliveira, foi a “falsificação da ira”, 
Lula, onipresente e falante, encarnava a falsificação do otimismo. Os que permaneceram fiéis 
ao pensamento crítico e a uma ideia de nação eram sempre colocados sob a suspeita de agir 
movidos por rancor ou defender interesses inconfessáveis. Não havia motivos reais para a 
crítica. Os adesistas, mesmo que de última hora, entraram na moda. 
 
Os problemas negligenciados nos dez últimos anos têm algo em comum: são difíceis, exigem 
capacidade técnica e planejamento sério, plurianual. São de longa maturação. Por isso, 
tendem a ser postergados por um arranjo político que só enxerga o curtíssimo prazo, movido 
no compasso do calendário eleitoral bianual. Hoje, 2014 é o limite. Depois será a vez de 
pensar em 2016. Questões como educação e infraestrutura não cabem nesse horizonte de 
tempo. 
 
Ao optarem pelos caminhos mais fáceis, os governos do PT, em vez de abrirem um ciclo longo 
de desenvolvimento para o país, como desejávamos, aproveitaram a bonança internacional 
para criar uma bolha de consumo que está chegando ao fim, pois doravante não contaremos 
mais com o bônus que o mundo nos deu nos últimos anos. A China desacelera seu crescimento 
e diversifica seus fornecedores, enquanto os Estados Unidos anunciam o fim da política 
monetária frouxa que nos trazia dinheiro barato. 
 
Nosso saldo comercial, construído com produtos primários, desaba, enquanto o déficit em 
serviços e rendas continua em expansão, como um dos subprodutos da gigantesca 
desnacionalização da economia. Com o desequilíbrio externo, o Banco Central reinicia um 
novo ciclo de alta nos juros, o que conspira contra o crescimento, já medíocre, e agrava o 
quadro fiscal. Haverá, inevitavelmente, ajustes para baixo na renda e no emprego, num 
contexto em que o endividamento das famílias se tornou muito alto. 
 
A única resposta do governo, até aqui, são ações pontuais para sustentar a demanda, ações 
inócuas, pois a indústria brasileira perdeu a capacidade de capturá-la. Ela, simplesmente, 
vaza para o exterior, sob a forma de aumento nas importações. A desindustrialização 
prossegue, a tal ponto que a participação da indústria na economia brasileira voltou aos níveis 
da década de 1940. 
 
Libertados da histriônica cacofonia de Lula, fomos aos poucos descobrindo que a qualidade de 
vida dos brasileiros continua muito ruim. A “nova classe média”, inventada pelos 
marqueteiros, não tem saneamento, transporte, educação, saúde e segurança. E o Estado 
está completamente desaparelhado para fazer frente a tais demandas coletivas, pois se 
tornou incapaz de conduzir projetos minimamente complexos e que exigem esforço 
continuado. Muita coisa se anuncia, pouca coisa começa, e o que começa não anda. A 
disseminação do fisiologismo levou ao colapso a capacidade técnica e gerencial do setor 
público, onde imperam a improvisação, o marketing e a corrupção. Dilma Rousseff discursa, 
promete e tira fotos, mas nitidamente não comanda governo nenhum. Ano a ano, um abismo 
separa as medidas divulgadas e os resultados consolidados. 
 
Coadjuvantes no mesmo espetáculo burlesco, o Executivo não executa e o Legislativo não 
legisla. Um cartel de políticos, donos de partidos desfibrados, em vez de governar a nação, 
governa a si mesmo. O cidadão sabe que está fora do jogo. Qualquer reforma política que não 
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quebre a espinha desse cartel será um engodo, uma infindável e inútil discussão sobre regras, 
quando a nação pede, em primeiro lugar, que se definam objetivos e fins verdadeiros. 
 
Minha crítica a essa forma de fazer política nada tem de udenismo. É uma crítica política: 
governos assim constituídos, incapazes de cuidar das grandes questões, não conseguem 
oferecer um rumo à nação. A governabilidade de curto prazo, garantida pelo loteamento do 
Estado, constrói-se à custa de uma crescente ingovernabilidade no longo prazo, pelo acúmulo 
de problemas não enfrentados. As manifestações de junho parecem indicar que o longo prazo 
chegou. 
 
O lulismo não legou ao Brasil nenhuma iniciativa estruturante, nem no domínio da economia 
física nem no do aperfeiçoamento das instituições republicanas. Compará-lo com o getulismo, 
como o próprio Lula gosta de fazer, é um disparate. Falando de cabeça, Getúlio Vargas 
encontrou o Brasil na condição de uma fazenda de café, comandada pelos velhos “coronéis”, 
com eleições feitas a bico de pena, e nos legou quase todas as instituições que criaram o 
Brasil moderno: Petrobras, Vale do Rio Doce, BNDE (hoje BNDES), Álcalis, Companhia 
Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional de Motores, IBGE, Furnas (embrião da Eletrobras), 
DASP – além do voto feminino e secreto, dos direitos do trabalho, do salário mínimo, do 
código de águas, do conceito de serviço público… Tudo isso com uma espantosa mobilidade 
social ascendente – da qual o próprio Lula se beneficiou, quando jovem –, que foi uma das 
marcas do período desenvolvimentista. Mobilidade sólida e vigorosa, pois associada, antes de 
tudo, à modernização do sistema produtivo, à ampliação das oportunidades de trabalho e à 
expansão da escola pública. Que diferença em relação aos tempos de hoje! Chega de 
boçalidades. O Brasil, definitivamente, não começou em 2002. 
 
Lula, de certa forma, foi o anti-Getúlio, reforçando os coronéis que manejam o Bolsa-Família 
e quase nos transformando em uma gigantesca fazenda de soja. Se o lulismo não se reciclar 
profundamente – não creio que isso possa acontecer –, terá sido uma experiência efêmera e 
pouco importante na história do Brasil. Afinal, o que restará dele, quando a bolha de consumo 
estourar?  
 
_________________________________ 
 
 
PMDB: o retrato de um Brasil atrasado 
por Diogo Salles - Digestivo Cultural, 17/11/2009 
 
Dentre as suas inúmeras particularidades, o Brasil sempre me chamou a atenção para uma em 
especial: a de ser o eterno "país do futuro". Não me entenda mal, sempre amei meu país, mas 
nunca compreendi bem se isso era só um nacionalismo capenga ou se era uma espécie de 
síndrome de vira-latas com o sinal invertido. Quantas gerações nasceram debaixo desse 
mantra? Nem sei dizer. Sei que todas elas cresceram e amadureceram com a percepção de 
uma realidade diferente. E, ainda assim, a esperança continuava se renovando a cada filho 
nascido aqui. Acontece que, nos últimos anos, esse sentimento vem ganhando força de uma 
outra forma: pela primeira vez, o mundo lança um olhar diferente (curioso, talvez) para o 
Brasil. Agora, sob o título de "país emergente", de signos imageticamente poderosos como a 
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, somos vistos por outra perspectiva aos olhos 
estrangeiros.  
 
Por outro lado, nossas últimas manchetes desconstroem toda essa imagem que o Brasil quer 
forjar no exterior: o presidente do Senado mandando seu amigo desembargador expedir um 
mandado de censura prévia ao jornal O Estado de S. Paulo, um helicóptero abatido a tiros por 
traficantes no Rio de Janeiro e uma aluna de minissaia sendo ameaçada de estupro por um 
batalhão de homo sapiens numa "universidade" em São Paulo. Isso sem falar que a mesma 
"universidade", quando resolveu expulsar alguém, expulsou a aluna... Não adianta esconder: 
antes de ser qualquer coisa, o Brasil é o país da contradição, é um conjunto de oxímoros. Se 
de um lado, estamos conquistando nossa cidadania internacional (nas palavras do presidente), 
de outro, o nosso noticiário político-policialesco desmente tudo, desencavando fósseis de 
nossa mentalidade retrógrada, provinciana, quase medieval. O mundo lá fora está querendo 
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saber: "que país é o Brasil?". Talvez já tenha passado da hora de nos fazermos a mesma 
pergunta.  
 
É inquestionável o fato de que o Brasil mostrou um amadurecimento institucional importante 
desde o impeachment de Fernando Collor em 1992. De lá para cá, adquirimos uma 
estabilidade que nunca havíamos experimentado ! principalmente no aspecto econômico. 
Como já escrevi aqui, por pior que sejam as crises econômicas, elas vêm e vão, e a roda 
continua girando. Nossa crise, como frisei, é sempre política. Outro dia, Lula, em uma de suas 
divagações à imprensa, comemorava o fato de o Brasil não ter "trogloditas de direita" na 
disputa presidencial. É uma constatação óbvia, mas o presidente fez questão de esquecer que 
os "trogloditas" ficaram todos empilhados entre seu partido e o PSDB, já que nunca tiveram 
grandes chances de chegar ao poder desde a queda da ditadura militar. E de 1994 para cá não 
vemos um candidato de direita com qualquer chance de chegar sequer ao segundo turno. 
Assim, PT e PSDB (ambos com origens na esquerda), se tornaram os partidos hegemônicos no 
Brasil. E, assim que chegaram ao poder, migraram para o centro, com o PT se transformando 
numa espécie de centro-esquerda (muito mal ajambrada, por sinal) e o PSDB num partido de 
centro, ou extremo centro (alguém falou "em cima do muro"?).  
 
Hoje, a polarização entre os dois partidos é bastante clara no discurso, mas tal debate não se 
confirma na prática. O que ambos justificam como "pragmatismo", numa ampla "coalizão", é 
na verdade uma gosmenta geleia partidária, com aluguel de ideologias para todos os gostos. 
Se os tucanos se aliaram ao DEM (ex-PFL, ex-Arena), os petistas se aliaram ao PP (dos mega-
reaças Maluf e Severino Cavalcanti) e ao PR (ex-PL). No jogo bruto de "alianças espúrias" com 
os "trogloditas de direita", deu empate. No jogo retórico, ambos apontam o outro lado como 
"amigos dos banqueiros" ! mais um empate (bom para os bancos, que continuam lucrando, 
lucrando...). No jogo do "caixa dois" eleitoral e nos milionários contratos arranjados com as 
empreiteiras, adivinhe só, jogo empatado mais uma vez. Pois é, PT versus PSDB é mesmo um 
clássico eletrizante.  
 
As militâncias que me desculpem, mas foram dois governos que se complementaram ! muito 
mais do que ambos os lados gostariam de admitir. Depois de 15 anos, para mim, ficou tudo 
muito claro: um lado privilegia reformas estruturais e puxa a sardinha para as "empresas 
parceiras", garantindo-lhes robustos contratos. O outro, puxa para as centrais sindicais, 
aninhando-a na burocracia estatal e investindo mais forte em programas sociais. Gostem ou 
não, as diferenças entre os dois partidos é meramente cosmética. O resultado é que o poder 
se reveza entre a "turma dos amigos do PT" e a "turma dos amigos do PSDB".  
 
Lula e FHC governaram o país por quatro mandatos. Só que, para isso, não abriram mão da 
"Realpolitik" ! que aqui ficou conhecida como "governabilidade". Se os "troglôs" não dispõem 
mais de força política própria e se conformaram em ser meros coadjuvantes, quem seria 
capaz de patrocinar essa governabilidade postiça do governo petistucano? 
 

 
 
Eis que chegamos ao PMDB, o partido que explica nossa forma de fazer política como nenhum 
outro: vazio de projetos para o país, lotado de projetos pessoais. O partido que antes brandia 
a bandeira da oposição à ditadura militar e agora não quer largar o osso. Quem ambiciona o 
poder, buscará inevitavelmente essa "aliança". A razão é muito simples e estratégica: as 
bancadas do PMDB são sempre as maiores no Congresso e em Assembleias locais e, portanto, 
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necessárias para se obter a tal "governabilidade". FH e Lula aprenderam isso na marra. 
Quando não há um candidato próprio, os peemedebistas posicionam suas diferentes facções 
ao lado dos candidatos mais fortes e apenas esperam despontar o vencedor. Assim, sem 
precisar fazer muito esforço, estarão no poder, qualquer que seja o resultado. Do outro lado 
do balcão, ele estará sempre de braços abertos para fechar um ótimo negócio. O preço? 
Cargos, verbas, emendas, e o que mais houver na "agenda pragmática".  
 
Esse é o modelo PMDB e, consequentemente, o modelo do Brasil: personalista, clientelista, 
fisiológico, atrasado. Se o apoio não pode ser negociado, a saída é comprá-lo com uma teta 
estatal. Aqui, arrota-se meritocracia, mas pratica-se o mais desavergonhado compadrio. No 
jogo da "brodagem" não há perdedores. Todos levam o seu. Se algo der errado, basta 
justificar que “todo mundo faz”. Dessa forma, não haverá condenações. Quem questionar, 
será cooptado. Quem recusar a cooptação, será intimidado. E quem não se intimidar ! se 
tiver sorte !, será apenas expurgado.  
 
Assim, o PMDB tem sido o fiador da manutenção do status quo há 15 anos, perpetuando um 
sistema de troca de favores que sempre contou com a rubrica presidencial. Mesmo assim, as 
críticas eram tímidas, fragmentas. Só que, em 2009, dois fatos contribuíram para uma 
reviravolta nesse quadro. O primeiro foi a entrevista de Jarbas Vasconcelos à Veja. As 
comportas foram abertas (e as palavras sempre pesam mais quando vêm de alguém de dentro 
do partido). O segundo foi a eleição de José Sarney para a presidência do Senado Federal ! 
que a revista britânica The Economist classificou como "vitória do semifeudalismo". Mesmo já 
tendo 50 anos de semifeudalismo nas costas, só agora Sarney ganhou os holofotes que 
merecia, se tornando o porta-retrato do nosso atraso, amarelado pelo tempo. Atos secretos, 
loteamento de cargos, nepotismo, funcionários fantasmas, desvios de verbas da Petrobras 
para a sua "Fundação Sarney" e uma infinidade de escândalos fizeram dele o grande 
personagem político do ano. Quando Sérgio Buarque de Holanda descreveu, ainda em 1936, a 
figura do "homem cordial" em seu livro Raízes do Brasil, jamais poderia supor que fosse existir 
um ator tão apropriado para interpretá-lo... And the Oscar goes to: Sir Ney! 
 

 
 
Mas o PMDB não é só o coronelismo de Sarney, não. É a impunidade de Jader Barbalho, é a 
homofobia de Roberto Requião, é o puxasaquismo de Sergio Cabral Filho, é o cinismo de 
Renan Calheiros, a lista não tem fim. E tanto PT quanto PSDB sabem que, sem o PMDB, o país 
fica ingovernável, mas não percebem que, com ele, fica tão ou mais ingovernável. 
Infelizmente, os ventos não sinalizam que vá haver alguma mudança de direção em nossa 
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"agenda pragmática". José Serra e Dilma Rousseff, os candidatos petistucanos mais bem 
posicionados nas pesquisas, já fecharam com o PMDB. Quer dizer, cada um fechou com o seu 
naco do partido. Assim, ficou fácil predizer que, qualquer que seja o vencedor das eleições de 
2010, lá estará o mamute peemedebista, retroalimentando uma base cheia de apetites por 
cargos, verbas e favores. E o Brasil ainda continuará imerso em seu pântano político, 
comprando (e vendendo) facilidades (e amigos).  
 
Não sou tão catastrofista a ponto de dizer que a situação (e a oposição) só vai piorar com o 
tempo. Só espero que, no futuro, haja um mínimo de espírito público na política (que hoje é 
zero). Pena que, se isso ocorrer mesmo, nossa geração não estará mais aqui para ver. Faço 
votos para que os futuros eleitores do Brasil encontrem uma maneira diferente de encarar a 
política: espero que troquem a atual obediência pela vigilância, espero que transformem o 
atual medo dos poderosos em cobrança por mais respeito com o dinheiro público. Não somos 
nós que devemos temer os governantes. São eles que devem nos temer. Enquanto não formos 
capazes de compreender isso, não seremos "o país do futuro". E, parafraseando Millôr 
Fernandes, enquanto tivermos essa cara de PMDB, continuaremos condenados à esperança. 
 
________________________ 
 
Solidariedade é ação social 
por Diogo Salles - Digestivo Cultural, 02/12/2008 
 
O que é solidariedade? Todo mundo se considera solidário. Eu mesmo me considerava um, 
imagine você. O rótulo de povo "sorridente e hospitaleiro" parece mesmo vir colado em todos 
os brasileiros. Mas o que é solidariedade, afinal? Vejamos primeiro pela definição do 
dicionário: "reciprocidade de interesses e obrigações". Ih, agora complicou. Se temos nossos 
próprios interesses e sabemos de nossas obrigações ! embora deixemos de cumprir várias 
delas !, todos os sorrisos e hospitalidades do mundo serão insuficientes para garantir a tal 
reciprocidade. Por isso, acho que vale a pena gastar mais algumas linhas para refletir sobre 
isso.  
 
Solidariedade é uma coisa árdua, plantada e regada todos os dias e que, até não muito tempo 
atrás, era tarefa de uns poucos abnegados. Sim, solidariedade é mudar a vida das pessoas, 
ainda que seja de um pequeno grupo. Mas ela se configura através de ações, e não de olhares 
condescendentes. Por exemplo, quem dá esmola no semáforo não é solidário (apenas acha 
que é). E quem entrega cestas básicas? Aí, sim, pode ser considerado solidário, mas o 
contexto pode ser ! e é ! muito maior do que isso. Não estou falando de capoeira, circo ou 
dança. Falo de educação, saúde, meio ambiente, cultura, inclusão digital. Para definirmos a 
questão: solidariedade é ação social. É um conceito diretamente ligado à cidadania e à 
democracia. Se a democracia convoca todos a participar, não há melhor maneira de exercer 
(e levar) cidadania do que uma ação social. Não é algo simples, que se resolve em um final de 
semana. É um processo demorado, no qual só enxergamos as transformações desejadas no 
futuro. Quando comecei a participar de ações sociais, descobri em mim mesmo um lado 
solidário que eu até então desconhecia. Meu próprio conceito de solidariedade expandiu, 
enxerguei muito além daquela acanhada tela de TV.  
 
Existe, claro, uma motivação por trás desse gesto. Para muita gente, a maior delas é a 
gratidão. É fazer parte de algo realmente importante para a sociedade. É saber que, para 
aquelas pessoas, ali, você fez toda a diferença. São motivações genuínas e compactuo de 
todas elas, mas não vou ficar aqui bancando a Madre Tereza. Entrei nessa porque me 
pareceu, na época, uma coisa relevante a se fazer. Eu quis estar lá, in loco, e ver a 
realidade, em vez de continuar apenas lendo sobre ela. Considerei que eu precisava retribuir 
de alguma forma toda a sorte que tive na vida. Depois da primeira ação, meus conceitos 
mudaram e a motivação principal, para mim, se tornou política. Ou melhor, apolítica. Se o 
voto nulo é inócuo como protesto, julguei que o trabalho social seria uma maneira metafórica 
de manifestar meu menosprezo pela política da forma como é feita hoje. Duvido que outras 
pessoas tenham essa mesma motivação, mas só o fato de existirem tantas instituições que 
recusam dinheiro de governos, já mostra a desconfiança para com o poder público. Tudo 
bem, um dia eu também já acreditei no "estado". Depois disso, ficou fácil abandoná-lo.  
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Esta tem sido uma percepção constante das pessoas em relação à política. Certa vez, nossa 
ação foi recebida de maneira nada amistosa: "Não sei que governo ou partido vocês 
representam, mas aqui as coisas são diferentes". Quando explicamos que não estávamos 
representando governo ou partido algum, os dedos em riste e as sobrancelhas arqueadas se 
transformaram em sorrisos calorosos e sucessivos pedidos de desculpas pelo mal-entendido. É 
assim que as pessoas reagem quando sentem o cheiro da política no ar. Não as culpo. Ao 
contrário. Concordo.  
 
Aos poucos o brasileiro começa a perceber como a política se tornou uma mera disputa por 
poder, dinheiro e regalias que se concentram (e se revezam) na mão de uns poucos grupos 
políticos. Está cada vez mais difícil negar a falência das ideologias e o descrédito das 
instituições. Percebemos que não há salvadores da pátria nem balas de prata que nos salvarão 
com um único disparo. Acabou. Hoje, quem quer ver a mudança, sabe que precisa fazer parte 
dela, e não ficar sentado, de pijama, esperando a mamãe "estado" ou o papai "mercado" vir 
socorrer. Vejo muitos brasileiros se movimentando nessa direção, tomando suas próprias 
iniciativas. Uma espécie de plano de governo pessoal, se preferir. Não importa se ele vai 
ajudar dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Ou uma só, que seja. Ele ajuda, doa um 
pouco de si. Roupas, comida... Até móveis e eletrodomésticos usados alguns doam. Existem, 
inclusive, entidades sérias que fazem um grande trabalho no repasse dessas doações para 
quem realmente precisa. Na interminável discussão "dar o peixe ou ensinar a pescar", toda 
ajuda será bem vinda. A meu ver, qualquer assistencialismo é válido, desde que não venham 
de governos ! caso contrário, serão políticas eleitoreiras travestidas de filantropia.  
 
Com essa explosão do terceiro setor observamos um grande crescimento do número de ONGs 
e OSCIPs no Brasil. Em 2002 existiam aproximadamente 26 mil ONGs por aqui. Hoje, calcula-
se que sejam por volta de 300 mil, sendo que apenas cerca de 4.500 entidades estão 
legalmente registradas no Ministério da Justiça. Claro que teve muita gente que viu nisso uma 
oportunidade de ganhar dinheiro fácil e, com isso, atrapalhar o trabalho de pessoas e 
entidades sérias. Como separar o joio do trigo? Bom, comece perguntando quais ONGs 
recebem dinheiro público. Só aí já se pode filtrar muita coisa. Claro que a conta não é exata, 
mas grande parte dos ongueiros larápios tem um governo ou partido político por trás de suas 
ancas. E cuidado, pois, por trás daquela fachada bonitinha e bem cuidada, pode ter uma 
lavanderia funcionando a todo vapor...  
 
Há quem diga que não tem dinheiro para ajudar aos outros. E quem disse que precisa? Já 
ajudei muita gente sem colocar a mão no bolso (até porque ele estava vazio). Uma ação 
social requer algum dinheiro (via patrocínio), claro; mas ela se faz, principalmente, com 
pessoas, com voluntários. Vejo muita gente dizendo que "quer fazer" algum trabalho social. 
Nesse momento abre-se a cratera entre o "querer" e o "fazer". Quem optou pelo "fazer" já está 
se mexendo, enquanto que o pessoal do "querer", você encontrará dali a um ano (ou mais) 
ainda "querendo". Não há mistério: a melhor maneira de encontrar a sua atividade no terceiro 
setor é relacioná-la com a sua profissão. Assim, um engenheiro ensina a construir casas 
populares; um médico atende pacientes necessitados e dá palestras de prevenção em sua 
especialidade; um economista desenvolve um projeto de microcrédito etc. Citei exemplos de 
forma muito rudimentar, mas qualquer mente menos preguiçosa pode criar seu próprio 
projeto e procurar instituições sérias, que estejam dispostas a bancá-lo.  
 
Sou constantemente criticado pelas minhas posições políticas, por anular o voto e por colocar 
todos os políticos e partidos sempre no mesmo saco de gatos. Também sou contestado por 
nunca oferecer uma solução ! como se eu fosse possuidor de um antídoto contra a doença. 
"Qual a saída, senão a política?", me perguntam. Faltou perguntar: é nessa política que 
devemos nos envolver? Imagine quantas pessoas poderiam contribuir de alguma forma, mas 
preferem se afastar, pois jamais conseguiriam se locupletar, costurar alianças e jogar o jogo 
da "governabilidade". Política é isso. Primeiro são negociações e concessões, que, mais tarde, 
se tornam negociatas e corrupções. O sistema é esse e só permanece dentro dele quem 
estiver disposto a abrir mão das concepções mais básicas de bom senso e caráter. "Ah, mas é 
preciso entrar na política para tentar inverter o processo"... Claro. Talvez eu peça isso ao 
Papai Noel neste Natal. 
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Muitos questionarão que minha contribuição foi mínima, que alcançou um público muito 
pequeno e restrito. Outros poderão rir de minha ingenuidade ao achar que isso tudo não passa 
de um devaneio juvenil. Nem tenho como contestar isso. E pode até ser verdade, se 
analisarmos a questão por um conceito "micro". Mas, se olharmos pelo contexto "macro" e 
somarmos todos os "ingênuos" com quem trabalhei, muitas coisas importantes foram feitas... 
Opa, aí está. Um novo horizonte se abriu agora. Encontramos a lente que nos faz enxergar o 
quadro todo. Se você enxergou o mesmo que eu, seu conceito de solidariedade já mudou. E 
se você optar por ir além e pegar a estrada da ação social, só tome cuidado para não se 
deixar seduzir pelas benesses do financiamento público. Uma ação social de verdade não tem 
ideologia, ela não vota, não tem partido, não levanta bandeiras políticas. No trabalho social, 
só existe duas opções: ser apolítico ou ser um fantoche de grupos políticos. Entre as duas 
alternativas, fique com a primeira. Não deixe que usem sua filantropia, seu trabalho e 
esforço como trampolim eleitoreiro. Porque, ao final de tudo, se você acreditar que eles não 
são capazes disso, aí, sim, você será um ingênuo de fato. 
 
Mazelas do coronelismo 
por Diogo Salles - Digestivo Cultural, 13/10/2009 
 
Participar de um trabalho social não é apenas um alento diante de tantas barbaridades 
despejadas diariamente pelos noticiários. Para quem busca preencher os vazios da alma, é 
uma experiência redentora. Se não conseguimos mudar tudo o que gostaríamos, pelo menos 
podemos enxergar um Brasil que sempre idealizamos, ainda que seus frutos só possam ser 
colhidos no longo prazo. Porém, muitos voluntários de primeira viagem podem não suportar o 
fato de que, algumas vezes, nem mesmo esse sonho é possível. Claro que, na maioria das 
vezes, prevalece o lado bonito. Mas para que ele funcione, existe também o lado político, do 
qual todos preferem manter distância. Existe, sim, muita promiscuidade entre as ONGs e o 
poder público. E até mesmo uma ação apolítica, como a do Instituto Brasil Solidário, algumas 
vezes não consegue se ver livre do apetite dos oportunistas.  
 
Nesses trabalhos sociais pelo Brasil, é comum que aconteça uma reunião com as prefeituras 
das cidades que visitamos, para que possamos explicar como é feito o trabalho e quais as 
nossas necessidades no dia em que a ação acontece. À prefeitura, cabe oferecer o almoço a 
toda a equipe e um local adequado para trabalhar ! geralmente uma escola municipal ou 
estadual. Além da mobilização da população local para que compareçam, eles devem 
disponibilizar alguns agentes de saúde para ajudarem na triagem dos pacientes a serem 
atendidos pelos médicos de nossa equipe. Geralmente nosso trabalho é compreendido e muito 
bem acolhido por todos. Sempre somos recebidos com euforia, muita festa e demonstrações 
de agradecimento e carinho. A escola sempre nos prepara alguma homenagem. Geralmente 
um espetáculo de dança, um coral dos alunos ou um número musical. O prefeito até faz seu 
discurso, mas apenas para agradecer em nome da escola e da cidade.  
 
Não há dinheiro em jogo, apenas duas forças se unindo, em colaboração. Sem picuinhas 
partidárias ou ideológicas, a prefeitura deve ser nossa parceira naquele dia em que a ação 
acontece. Nada além disso. Tudo parece muito simples, mas, algumas vezes, não é. Em meio 
a tantas faixas e cartazes que nos ovacionam, encontramos alguns parasitas pelo caminho. 
Felizmente são minoria, mas eles existem ! e estão sempre à espreita. O IBS já passou por 
quase todos os Estados brasileiros, mas a maioria das ações acontece nas regiões Centro-
Oeste e Nordeste. Para fazer uma média, de cada dez cidades visitadas, em pelo menos uma 
encontramos políticos locais e pequenos coronéis que mandam e desmandam na cidade, 
fazendo dela seu curral particular. Alguns vão além e tentam se apossar do nosso trabalho. 
Montam palanques para falar de "suas" realizações e, com isso, colher dividendos políticos. 
Gostaria que não fossem verdadeiras as histórias que relato a seguir... Mas são.  
 
Em uma pequena cidade no Tocantins, fomos à casa do prefeito para discutir nossa ação 
social, que aconteceria dentro de algumas semanas. Nunca gostei de participar dessas 
reuniões. Todos da equipe sempre souberam do asco que sinto por políticos. Sempre procurei 
evitar essa gente. Mas dessa vez não tive como escapar. Tínhamos de ir à casa do tal prefeito. 
Lá chegando, comecei a fazer anotações com os meus olhos. Vi uma casa grande, muito bem 



 

28 

arrumada, com um enorme jardim, uma aconchegante sala, com TV a cabo, DVD e outros que 
tais. Depois que os empregados serviram o almoço, o prefeito já se alongava em sua 
verborragia. Comecei a bocejar, rezando para acabar logo aquele martírio. Não entro no 
mérito se o prefeito conseguiu seu patrimônio antes ou depois de ter chegado ao poder. 
Tampouco procurei saber de que partido ele era (cá entre nós, faz alguma diferença?). O que 
me impressionou foi o que vi ao chegar à escola onde trabalharíamos. Condições mais do que 
precárias, banheiros imundos, ralos entupidos, fiações expostas, portas caindo aos pedaços, 
mesas e cadeiras quebradas. Àquelas alturas, já não era de se estranhar que tudo na casa do 
prefeito funcionasse tão bem e, na escola municipal, tão mal. O sinal de alerta estava ligado. 
 
Chegado o dia da ação social, nossas piores desconfianças se confirmaram logo na entrada da 
escola. Causava espanto a quantidade de "parentes" e "amigos" do prefeito aboletados na fila 
do gargarejo, para serem atendidos antes de todo mundo. Sem nenhuma cerimônia, gestantes 
e idosos eram passados para trás na fila da triagem. Pessoas com gravíssimos problemas de 
visão não tinham nem sequer uma senha para entrar na fila e se consultar com o 
oftalmologista (não havia oftalmologistas na cidade. Aquela era uma oportunidade única para 
quem realmente precisava ! e de graça).  
 
Enquanto isso, o açougueiro da cidade ! amigo do prefeito, naturalmente ! ostentava sua 
senha de número 1 para ser atendido. Não era nada demais, segundo ele. Só queria saber se 
estava tudo em ordem com sua vista. Não contente, ele também organizava a fila à sua 
própria maneira, decidindo quem ficaria na frente de quem. A turma dos "amigos do prefeito" 
estava mesmo disposta a aparelhar nossa ação social. Todos pareciam acima do bem e do 
mal. O retrato de um Brasil subdesenvolvido e escravocrata estava ali, em suas cores mais 
sombrias. 
 

 
 
Mas o espetáculo ainda não estava completo. Ainda faltava chegar ela ! a mulher, que, para 
melhor se identificar, montou seu próprio crachá (do tamanho de uma cartolina) onde se lia 
"PRIMEIRA DAMA"... Assim mesmo, em letras garrafais. E não era uma "PRIMEIRA DAMA" 
qualquer. Quixotesca, distribuía ordens à criadagem e acenos à "plebe". Quando me viu, veio 
em minha direção. E antes mesmo de dizer "oi", ela já tinha uma ordem para mim: "Depois 
quero que você separe umas camisetas dessas, iguais à sua, para eu dar de presente".  
 
Antes que o prefeito montasse seu palanque para alardear mais este "feito" de seu governo, 
foi realizada uma tensa reunião a portas fechadas. Convidamos o prefeito e todos os seus 
pelegos, aspones e apaniguados a se retirarem. A partir dali, o trabalho era com a gente. 
Precisávamos encontrar um jeito para fazer a triagem e a farmácia funcionar. Junto com 
alguns voluntários locais, nossa equipe se desdobrou e conseguiu, heroicamente, realizar o 
trabalho. De um lado, ficamos felizes, pois mostramos muita superação naquele dia tão 
difícil. Por outro, uma tristeza se abateu, pois ali estava a confirmação do quanto o 
coronelismo, ainda hoje, corrói cidades e povos pelo Brasil.  
 
Não foi o único lugar onde encontramos essa situação. E certamente não será o último. Esta 
foi apenas a experiência mais emblemática e, acima de tudo, uma ducha gelada de realidade 
em todos nós, sempre acostumados a encontrar um Brasil acolhedor. De vez em quando 
aparece também um representante de alguma "associação", providencialmente apadrinhada 
da prefeitura, buscando uma boquinha extra. Certa vez, apareceu uma dessas figuras, 
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querendo que a banda ! da qual ele se dizia "empresário" ! se apresentasse na escola, no dia 
que nossa ação trabalharia lá. Com um detalhe: nós deveríamos pagar o cachê pela 
apresentação. Parasitas são assim mesmo. Estão por toda parte, sempre buscando um 
hospedeiro.  
 
Aconteceu também de encontrarmos agentes de saúde espertalhões tentando substituir 
nossas fichas médicas pelas fichas da prefeitura. Assim, poderiam ser reembolsados pelo SUS. 
Estavam ali trabalhando pela causa da comunidade, claro, mas sem antes esquecer da causa 
própria. Pior é quando faziam isso em escolas com esgoto a céu aberto, onde absolutamente 
todas as crianças estavam com verme. Algumas também tinham berne, mas os casos mais 
graves eram de sarna, que deixavam as crianças com a cabeça avermelhada e descabelada. 
Mas, ainda assim, as fichas do SUS pareciam ser mais importantes naquele momento...  
 
Um dia, tive uma revelação enquanto eu me espreguiçava em uma atividade estupidamente 
trivial. Fazendo palavras cruzadas, tinha ali uma palavra que me incomodava logo de cara: 
sinônimo para "idealista", sete letras. É o tipo de palavra que costumam usar para definir 
voluntários de ações sociais e não queria isso exposto à sorte de qualquer julgamento ! 
quanto mais numa situação tola como aquela. Resolvi fugir do confronto com o meu possível 
eu. Deixemos esta palavra por último, então. Fui preenchendo as outras questões e o 
resultado aos poucos aparecia. Resposta: "ingênuo". Pois é... Parece até perseguição. 
Relutante, fui conferir nas respostas. Estava correto. Meio a contragosto, aceitei o rótulo.  
 
O mundo é mesmo dos "espertos", dos "ideólogos" e dos "politizados", que polarizam os 
debates, relativizam tudo e justificam seus fins através dos meios mais tacanhos. Para atingir 
esse "status quo", o caminho mais fácil é filiar-se a um partido político e seguir sua cartilha 
bovinamente. Depois, basta acreditar em políticos salvadores da pátria (tão salvadores quanto 
o tal prefeito da cidadezinha do Tocantins ! senão piores) e defendê-lo até a morte. Aí é só 
esperar que ele vença as eleições e, assim, fazer parte de sua casta de privilegiados. Pronto, 
você entrou para o seleto grupo dos "Amigos do Prefeito"! Bem vindo! Mas calma... Estamos 
numa democracia, e qualquer um pode recusar o convite para entrar para a "tchurma". Sim, 
se você está pensando em fazer um trabalho social, uma hora ou outra terá de escolher entre 
ser o "amigo do prefeito", que vai pedir reembolso do SUS, ou ser o "ingênuo" que vai tentar 
ajudar a criança com verme. A opção é sua. 
 
________________________________________ 
 
 
A indignação seletiva de petuscos e tucaneiros 
Uma crítica ao falso debate entre PT e PSDB 
por Diogo Salles - Blog “Trágico e Cômico”, Jornal da Tarde, 25/09/2011 
 
O que é realmente ser contra a corrupção nesse país? Diz o bom senso que devemos combatê-
la independente de nossas visões políticas ou paixões partidárias. Não é o que acontece no 
Brasil. Aqui se combate a corrupção só de um lado para defendê-la do outro. Aqui olha-se 
primeiro para os interesses do partido, depois para o país (isso se olhar). Desde 1994 o Brasil 
estagnou seu debate presidencial na polarização entre PT e PSDB, nos deixando espremidos 
na “guerra” entre petuscos (os petistas hidrófobos) e tucaneiros (os tucanos hidrófobos), que 
usam sua indignação seletiva como instrumento político-partidário. O que a maioria da 
população não percebeu é que esse falso debate serve apenas a interesses e ganhos eleitorais 
de ambos os lados. Se no Brasil todos os partidos se servem à vontade no buffet da corrupção, 
petuscos e tucaneiros preferem pedir a la carte, usando ingredientes cuidadosamente 
selecionados. Vamos então conhecer os pratos prediletos dessas duas estranhas criaturas de 
nossa fauna política. 
 
Petuscos: 
- Lula é um semi-deus e está acima do bem e do mal, enquanto que FHC é a própria 
encarnação do diabo, um “neoliberal entreguista”; 
- Atacar sempre que possível o mensalão do DEM e do PSDB em Minas, e dizer que o mensalão 
no PT não passou de uma grande conspiração da “direita” para derrubar o governo Lula 
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(ignore também o julgamento no STF e defenda José Dirceu, José Genoíno e toda a turma — 
afinal, “não havia provas suficientes” para condená-los); 
- Critique a política econômica “neoliberal” dos tucanos, mas relativize o fato de que Lula e 
Dilma mantiveram as mesmas bases, mas com uma maquiagem mais “social”; 
- Acreditar que Lula refundou o país no dia 01/01/2003 e que tudo o que deu certo no Brasil 
foi obra sua, enquanto que o que deu errado foi “herança maldita” dos tucanos; 
- Odeie com todas as suas forças as privatizações, mas exalte todos os saltos do governo Lula 
no setor de Telecom e na inclusão digital aos mais pobres (se possível, aproveite para fazer 
propaganda do plano nacional de banda larga). 
 
Palavras-chave do vocabulário petusco: “burguês”, “velha mídia”, “elite”, “fascista” (ou 
“facista” — alguns escrevem errado mesmo), “golpista”, “direita”, “demo-tucano”, 
“neoliberal”, “privatista”, “PIG”, “reaça”, “tucanalha”. 
Porta-voz dos petuscos: Paulo Henrique Amorim 
 

 
 
Tucaneiros: 
- FHC é o maior estadista que esse país já teve e Lula é um “bêbado ignorante” que só sentou 
na cadeira e não fez absolutamente nada; 
- Acreditar que a corrupção foi inaugurada no governo Lula e que antes de o PT chegar ao 
poder o Brasil era um exemplo de ética e valores republicanos (omita também os conchavos 
nas privatizações das teles ou a compra de votos na emenda da reeleição); 
- Criticar as alianças do PT com a direita, com o PMDB e oligarcas como Sarney e Collor, mas 
fazer acordos com o mesmo PMDB, ficar pendurado com os coronéis do DEM, se aliar a 
Roberto Jefferson e dar cargos ao PP de Maluf; 
- Criticar com veemência o “aparelhamento” da máquina do estado feita pelo PT, mas ignorar 
parentes e apaniguados tucanos na máquina dos estados em que o PSDB governa; 
- Exaltar as políticas sociais de FHC e atacar com máxima ferocidade o “bolsa-esmola do 
Lula”, que só dá dinheiro para “vagabundo encher a cara de pinga”. 
 
Palavras-chave do vocabulário tucaneiro: “petralha”, “bolsa-esmola”, “guerrilheira” (em 
referência a Dilma), “apedeuta” (em referência a Lula), “marxista”, “aparelhamento”, 
“esquerdista” (e similares), “lulista”, “lulo-petismo”, “pelegos”. 
Porta-voz dos tucaneiros: Reinaldo Azevedo 


