
UMA EXPERI�NCIA DE POLfTICA 

Por que um homem tao mal preparado quanto eu para o jogo duro e sujo da 
polf tica brasileira se lam;:ou na aventura de ser pre-candidato a prefeito de Sao 
Paulo? Que revela minha experiencia sobre as oportunidades e as dificuldades 
da a<;ao polfcica no Brasil? Acompanhe, leitor, as ecapas de meu aprendizado. 

Primeiro momento. Sinto-me fruscrado com a dificuldade de ver discuci
da a alcernaciva democratizante e desenvolvimencista que venho ha anos for
mulando junco com Ciro Gomes. 

A preliminar desca proposta e a constru<;ao de um Estado que possa con
tar com quadros burocracicos de elite, com um alto nivel de receita, garanti
do por tributos que incidam sobre o consumo e desonerem a produ<;ao, e 
com a poupan<;a suficiente para nos libercar dos vetos do capital financeiro. 

0 rumo da alcernativa e capacicar os brasileiros, criando um ensino que 
fortales:a a capacidade do aluno para analisar o exiscente e imaginar o poss{vel. 
Democracizar o mercado, descencralizando, radicalmente, o acesso as oporcu
nidades e aos recursos da produs:ao. E aprofundar a democracia, introduzindo 
um regime de partidos forces, de engajamenco dvico mais amplo e fervoroso e 
de maior,facilidade para a pracica freqiience das reformas de fundo. 

Esce projeco reafirma os compromissos com a escabilidade monecaria, o 
realismo fiscal e a abercura economica. Reconcilia-os, entrecanco, com uma 
forma de desenvolvimenco que aproveice melhor a energia de todos. 

E tudo de que o Brasil precisa. Enfrenca, porem, nao s6 inceresses pode
rosos mas tambem sentimentos paralisantes. Os brasileiros vivem oprimidos 
pela ansiedade economica e deprimidos pela descrens:a a respeito da polf ti
ca. Encregaram-se a desilusao antes de haver conquistado a liberdade. Nosso 
projeto s6 falara ao povo brasileiro quando for traduzido em solus:6es prati
cas para os problemas do dia-a-dia nas grandes cidades. 

Tenho, tambem, outra motiva<;ao. Se um governo Ciro Gomes river uma 
vertence mais conservadora, sustentada por boa parce da estrutura organiza
da do pa(s, e uma vertente mais progressista, apoiada nas aspiras:6es do 
eleitorado, nas inten<;6es do presidente e nas convics:6es de meia duzia de 
homens isolados, o desfecho estara decidido antes que as defini<;6es come
cem. Oaf a importancia de ampliar, la embaixo, bases de entendimento e 
apoio da nossa proposta. 

Segundo momento. Constato um grande vazio na pre-campanha em Sao 
Paulo. Reina a embromas:ao. 

Descubro que ha saidas para Sao Paulo que conseguiriam mais resultados 
com menos recursos, melhorando, em pouco tempo, a vida de milh6es de 
pessoas. A administras:ao da escassez pela inteligencia vira meu lema. E con
duo que o setor prioritario e a educas:ao: Sao Paulo pode iniciar uma revolu
<;ao no conceudo do ensino. 



Duas diretrizes norceiam minhas proposcas para Sao Paulo. A primeira 
direcriz c conscruir uma escola publica, uma saude publica e um cransporce 
coletivo que acraiam a classe media. Beneficiaria do servic;:o, a classe media 
passara a ser fiadora e vigilance de sua qualidade, em proveico de codos. A 
segunda diretriz c fazer da prefeicura a parceira. dos milhoes de empreen
dedores emergences que, com sua culcura de auto-ajuda, estao sacudindo 
a cidade. E o caminho do dinamismo economico e da criac;:ao de empregos. 

Terceiro momencc::i. Comec;:o a andar em Sao Paulo sece dias por semana, 
canto nos bairros de classe media quanto na periferia pobre. Ou<;o, propo
nho e discuto. As reunioes, pequenas de in{cio, vao aumencando de cama
nho. Sem os meios de seculo vince ou vinte e um - a m(dia de massa, valho-me 
da tccnica do seculo dezenove - as reunioes constantes. Espero acender uma 
cencelha. A imprensa zomba de mim como de um Quixote. 

Aparecem dezenas de voluncarios para trabalhar comigo. Seu engajamen
to demonstra que o pa(s se dividiu encre o salve-se-quem-puder e o idealis
mo inconformado. 

Como furar, com tais meios e em pouco tempo, o bloqueio do desconhe
cimenco? Sou, porem, recebido, calorosamence por uma populac;:ao ansiosa 
por seriedade. Esta experiencia destr6i em mim os ulcimos resqu(cios do 
preconceito que os brasileiros de minha classe costumam ter sobre a dispo
sic;:ao e a capacidade da massa operaria para participar no encaminhamenco 
de soluc;:oes aos problemas brasileiros. 

Um homem sem charme num pa(s de charmosos, um homem que acredi
ta no fucuro num pa(s que acredita no presence, com poucos sorrisos e mui
to sotaque, sinco, da parte de meus interlocucores, nas casas e ruas de Sao 
Paulo, um enorme e inexplicavel esdmulo. 

Quarto momenco. Para dar realidade a minha pequena cruzada, tenho de 
acravessar o pantano parcidario. Preciso formar um conjunto de filiados para 
ganhar a convenc;:ao do parcido e de militantes para disputar a eleic;:ao. 0 
metodo e simples. As lideranc;:as comunitarias, sindiciais e religiosas que se 
juntaram a mim convocam seus liderados para o parcido e para a campanhat 
Promovo, com cada grupo, reunioes politizantes, sobre a cidade e o pa(s. 
Participar destes encontros, que se estendem horas a fio, e o unico atrativo 
que oferec;:o aos novos filiados. 

Quinto momenta. Os dirigences nacionais e locais de meu partido en
tendem de maneira diferente. Tenho de aceitar o resultado que querem e 
impoem, por lealdade a nosso projeto maior. 

Sexto momenta. Comec;:o a recolher as lic;:oes desta experiencia, que me 
deixa resoluto e esperanc;:oso. 

Faltam no Brasil quase todos os instrumentos da ac;:ao publica: meios de chegar 
a maioria desinformada e discutir com ela o futuro de sua cidade e de seu pa(s. 

Entre as entidades que nos faltam estao partidos mais abercos ao conflito 
regrado. E mais capazes de recrutar, fora da classe poHtica, uma militancia 
comprometidr com um caminho. 

Ao desvendar obstaculos, descubro, porem, oporcunidades. 0 pa(s quer 
outra vida publica. Esta disposco a excremos de paciencia e generosidade na 
tentativa de enconcra-la. 

A maior tragedia do Brasil e o sencimento da pequenez enrustido no 
corac;:ao brasileiro. Reconciliar os brasileiros com a ideia da grandeza - o 
engrandecimento da pessoa comum como promessa essencial da democra
cia, o engrandecimenco do Brasil como nac;:ao rebelde - e a obra poHtica 
mais importance a realizar entre n6s. 

Para que vingue esca cainpanha para escabelecer no Brasil a ideia da gran
deza, nao basca acordar os brasileiros para o imperativo da polf cica. E preciso 
que muicos homens e mulheres saiam de seus comodos e se exponham ao 
trauma e ao vexame. E preciso que compreendam que, para cada um de n6s, 
a essencia da sabedoria moral consiste em desproteger-se. 



Sei o que devo fazer agora. Tentarei ajudar a qualificar o debate em Sao 
Paulo, marcando o concrasce entre as soluc;:oes de que a cidade precisa e as 
evasivas que !he sao oferecidas pelos candidacos. 

Persiscirei, com meus companheiros, no crabalho de formac;:ao e conscienciza
c;:ao de milicances parcidarios. 

Trabalharei, fora do PPS, junco com pessoas de muicos !ados da vida bra
sileira, para ajudar a fundar um movimenco nacional pela reconscruc;:ao das 
nossas inscicuic;:oes. Apoiara a candidacura presidencial de Ciro Gomes. E se 
oferecera como vekulo aos milhoes de brasileiros que aspiram a encrar na 
vida publica mas rejeitam os v{nculos parcidarios. 

Concinuarei a desenvolver e discucir a proposca da alcernaciva nacional, 
agora bem mais confiance na possibilidade de desdobra-la em soluc;:oes pra
cicas para os problemas imediatos do brasileiro. 

Depois de tanca luta em Sao Paulo e num momento de absurda alegria, 
vendo nossos quatro filhos pequenos dormindo, juncos, no chao de nossa 
casa, antevejo o Brasil restitu!do a posse de si mesmo: vasto, anarquico, tos
co, inculto, quase cego, misteriosamente predescinado ao casamento da pu
janc;:a com a cernura e, finalmente, pronto. 


