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A inimiga
comum

É inevitável o paralelo entre as manifes-
tações de junho, uma das quais reuniu
no Rio 300 mil pessoas, e as de anteon-
tem, com menos de 20% de participa-

ção. As primeiras foram convocadas pelas re-
des sociais na internet e dispensaram a presen-
ça de partidos políticos e sindicatos; já as do
Dia Nacional de Luta, ao contrário, foram pro-
movidas e organizadas por oito centrais sindi-
cais, com a discreta colaboração de PT, PCdoB,

PDT, além do MST e da UNE. Em cerca de 20
estados houve mais sucesso nas paralisações e
obstruções do que nas mobilizações, ou seja,
foi mais fácil tirar gente das ruas do que botar.
Omovimento domês passado teve um caráter

espontâneo, enquanto o de agora recebeu emal-
guns casos até incentivos pecuniários. Na capital
paulista, por exemplo, repórteres chegarama fla-
grar manifestantes de aluguel ganhando R$ 50
pela participação no ato sindical de quinta-feira.
“A rapaziada é #, a pelegada é $”, escreveu em seu
blog o jornalista Josias de Souza, estabelecendo
comparações entre as novas formas deprotesto e
as mais antigas: “A rapaziada é chapa quente, a
pelegada é chapa branca”; “A rapaziada é socie-
dade civil, a pelegada é sociedade organizada”;
“A rapaziada é banco de praça, a pelegada é BN-

DES”. Pode-se acrescentar que um lado é omun-
do digital e o outro, o analógico, pré-revolução
tecnológica, que desconhece que em política a
forma é tão oumais importante doqueo conteú-
do e a função.
De semelhante entre as duas mobilizações, o

pior: a invasãodosbaderneiros. Está virando tris-
te rotinaaspasseatas começarempacíficas, civili-
zadas e degenerarem em atos de violência gene-
ralizada, comconfrontos, quebra-quebra, coque-
téis molotov, arruaças. Na de anteontem, houve

como novidade a presença de uma gangue que
transformou o Centro da cidade em um campo
de batalha. Vestidos de preto e commáscaras ou
camisas amarradas no rosto para não serem
identificados, esses vândalos, dizendo-se anar-
quistas, depredaram lojas e agências bancárias,
quebrando janela do TeatroMunicipal e vidro da
Igreja da Candelária. Em seguida, outro bloco de
mascarados (ou seria o mesmo?) transferiu o tu-
multo para o entorno do palácio do governador.
A fumaça e o gás lacrimogêneo da batalha com a
polícia, que foi agredida com pedras, invadiram
apartamentos, supermercado, pizzaria e até uma
clínica médica. O pânico foi geral. Mais uma vez
ficou demonstrado que as manifestações políti-
cas, seja no estilo antigo ou no novo, têm como
inimiga comum a baderna. l

Asmanifestações políticas, seja no
estilo antigo ou no novo, têm como
inimiga comum a baderna

Guerrilha
cibernética

O Brasil conseguiu realizar so-
fisticada “modernidade-téc-
nica”, mas não fez sua “mo-
dernidade-ética”. Produzimos

milhões de automóveis e temos umpés-
simo sistema de transporte público, in-
ventamos e usamos urnas eletrônicas,
mas não eliminamos a corrupção, nem
no comportamento dos políticos nem
nasprioridadesdaspolíticas; nem incor-
poramos a participação dos eleitores em
tempo real no processo político.
O descontentamento com a constru-

ção da “modernidade-técnica” sem fa-
zer a “modernidade-ética” é a principal
causa das manifestações que tomaram
as ruas, já apontado no livro “A revolu-
ção nas prioridades: da modernidade-
técnica à modernidade-ética”, de 1992,
Ed. Paz e Terra.
O futuro imediato é preocupante se

não percebermos os riscos e não for-
mos capazes de promover uma inflexão
histórica para construir um país com
métodos políticos diferentes, capazes
de realizar prioridades diferentes.
Por enquanto, as manifestações são

dos “desiludidos”, aqueles que perderam
a esperança no fim da corrupção, na
possibilidade de elevar ilimitadamente
seu padrão de consumo e de ter um di-
ploma universitário que assegure em-
prego comrendaalta.Nãodevemdemo-
rar a ocorrer manifestações dos “deses-
perados”, aqueles que nunca tiveram es-
perança de terem boa educação, empre-
go com alta renda, consumo elevado.
Quando esses dois grupos se encontra-

rem, mesmo que
emmomentos e lo-
cais separados, “de-
siludidos” e “deses-
perados” carrega-
rão a mesma raiva
contra o sistema
utilizado ao longo
de décadas. Isto se
agravará com a cri-
se econômica que
não consegue mais
ser adiada, nem es-
condida.

Este quadro fica ainda mais arriscado
quando percebemos que a luta não pre-
cisa de partido, nem de líder, nem de
bandeiras ideológicas. Basta desconten-
tamento para que um jovem conectado
à internet possa reunir dezenas ou cen-
tenas de pessoas capazes de fechar uma
estrada, arrombar portas de lojas, inva-
dir condomínios. O resultado é impossí-
vel de ser controlado, mesmo se a polí-
cia monitorasse todas as trocas de e-
mails na cidade.
Aos fatores anteriores se une o risco

da falta de entendimento da gravidade
do momento, fazendo com que os diri-
gentes, no Executivo e Legislativo, este-
jam optando por enfrentar o esgota-
mento do modelo usando gestos tea-
trais demarketing político. Omomento
exige mais do que reforma, mais até do
que revolução. Exige a invenção de
umanova formade fazer política—que
ainda não sabemos como será —, com
novos objetivos para um tipo alternati-
vo de economia e sociedade que ape-
nas conseguimos especular.
Infelizmente, estamos viciados nos

velhos propósitos da sociedade de con-
sumo e nos velhosmétodos da política.
Assim fica difícil reorientar o projeto ci-
vilizatório do país, em direção a uma
“modernidade-ética”, sem corrupção
no comportamento dos políticos nem
nas prioridades da política. Só uma in-
venção desse tipo de projeto será capaz
de acabar com o desespero, o descon-
tentamento e pacificar a “guerrilha ci-
bernética” já emmarcha. l
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CRISTOVAMBUARQUEOautomóvel é o vilão. Ele está sozinho?

A s manifestações de junho coloca-
ram a mobilidade urbana na pauta
de reivindicações, o que parece ter
motivado o governo e a sociedade a

buscarem soluções para o setor, tendo sido o
automóvel apontado como um dos princi-
pais vilões. E de fato ele o é.
Nessa direção, a política do governo federal

de estímulo à aquisição de automóveis vem
sendo questionada por muitos e responsabili-
zada como causa principal para a degradação
do trânsito e dos próprios serviços de transpor-
te público. Sem dúvida há uma quantidade in-
discriminada de veículos na malha viária, ge-
rando congestionamentos, acidentes de trânsi-
to e impactos ambientais.
Mas a citada política émesmo a principal cul-

pada por essa situação?
O governo se defende ressaltando a sua preocu-

pação de preservar o emprego da mão de obra da
indústria automobilística, que sabidamente englo-
ba direta e indiretamente um grande contingente
de trabalhadores,mesmo reconhecendo que, com
amaior automatização usada nas fábricas, seu pe-
soempregadorvemse reduzindo.Talpreocupação
se justificadiantedacrise internacionalque temno
alto desemprego um elemento crítico e impactan-
te em muitos países, enquanto no Brasil observa-
mos taxas equiparáveis ao pleno emprego. Além
disso, essa medida de diminuição de impostos é
reclamada por distintos setores da sociedade e, no
caso do automóvel, o seu valor, mesmo após a re-
dução, é relativamente maior que o praticado em
outros países, como os EUA, além de asmontado-
rasmultinacionais produzirem aqui um veículo ti-
picamentemenos sofisticado, o que reduz compa-
rativamente o apelo pela sua compra.
Por outro lado, a partir do perfil dosmanifestan-

tes em defesa da Tarifa Zero, é provável que uma
parcela significativa deles tenha pelo menos um
automóvel na sua família e deve ter se aproveitado
dessas facilidades de compra oferecidas pelo go-
verno. Junto a isso, verifica-sequeoBrasil apresen-
ta índice demotorização relativamente abaixo dos
padrões internacionais. Estatísticas disponíveis in-
dicam que, a cada mil habitantes, o Brasil tem em
média menos de 300 a 400 automóveis que o ob-
servado na Europa e nos Estados Unidos (EUA).
Portanto, há outros fatores, além da posse de

automóveis, que determinam a qualidade dos
transportes, considerando que a população das
cidades europeias e americanas tem umamelhor
mobilidade que a nossa, apesar de também con-
viverem com problemas de congestionamento.
Entre tais fatores, pode-se citar: a) adisponibilida-
de de uma infraestrutura viária especializada e
baseada em vias expressas (particularmente nos
EUA), b) um gerenciamento adequado do espaço
viário e da demanda de viagens, c) a qualidade da
rede estrutural de transporte público (particular-

mente na Europa), e d) um corpo técnico capaci-
tado e uma cultura de planejamento no quadro
institucional. E tais fatores não são encontrados
nas nossas cidades, o que potencializa os impac-
tos de incrementos nos fluxos veiculares e sugere
naturalmente atenção na adoção de incentivos à
compra dos automóveis.
No Brasil, no que diz respeito à ampliação da in-

fraestrutura viária, destinada fundamentalmente
ao automóvel, seja pelo alto custo, seja por ser um
modelo criticado por atrair mais veículos, deveria
somente ser contemplada emcondiçõesmuito es-
peciais,mas sempre se reservandoprioritariamen-
teespaçoparao transportepúblicoeonãomotori-
zado.Quantoaosoutros três fatores, elesdevemser
efetivamente os principais focos a serem valoriza-
dos e fortalecidos nesse esforço para melhorar a
mobilidade urbana. Inclusive, insisto, é essencial
se dispor de um marco institucional respaldado
tecnicamente e segundoprocessos dedecisãopar-
ticipativos e transparentes, a fim de se construir e
impor os interesses públicos diante do lobby e da
forçaquemovemaespeculação imobiliária eacai-
xa-preta das empresas operadoras de transportes.

Esse contexto favorece a redução da necessida-
de de viagens motorizadas e principalmente por
automóveis. Ou seja, com redes integradas e qua-
lificadasde transportepúblico, seguramente estas
modalidades serão atraentes, resultando em um
menor uso do automóvel. E, se preciso, por meio
de políticas restritivas à circulação e ao estaciona-
mentodo transporte individual.Havendoumpla-
nejamento adequado e articulado entre uso do
solo e transporte, ocorrerão menos deslocamen-
tos motorizados e consequentemente menos au-
tomóveis nas vias. Um exemplo disso pode ser
mostrado empesquisa recente realizada emNite-
rói, que apontou que em condomínios residenci-
ais localizados em áreas mais compactas, com
uso do solo misto e com melhor oferta de trans-
porte público, são realizadas emmédia quatro vi-
agens de automóveis a menos diariamente por
unidade residencial.
Assim, é possível pensar em uma cidade cada

vez menos dependente do automóvel e com
uma populaçãomenos propensa a comprá-lo e
a usá-lo. Quem sabe com pessoas que não o ve-
jam como um símbolo de ostentação e poder, o
que pode refletir maior sensibilidade e com-
prometimento com as mudanças efetivas para
ummundomelhor emais justo, a começar pela
utilização de umbemcoletivo como é a infraes-
trutura de transportes. l
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Com redes integradas e qualificadas
de transporte público, seguramente
estasmodalidades serão atraentes,
resultando emmenor uso
do veículo individual
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Desafios de população

A s projeções recentes da ONU dão con-
ta de que, em 2062, a região da Améri-
ca Latina e do Caribe chegará a uma
população de 791,6milhões, dos quais

25% terão mais de 60 anos. Pouco mais de cem
anos antes, em 1950, eram muito menos: 167,9
milhões. Entre 1950 e 1965, a taxa média de fi-
lhos era de seis por mulher. Até 2020, se terá
chegado aos 2,1, o nível de reposição. Depois
disso, irá caindo até 1,8 filho por mulher.
As transformações demográficas por que tem

passado— e passará— a região no intervalo entre
1950e2050 sãogigantescas e impõemumasériede
desafios às políticas, incluindo aquelas que dizem
respeito ao uso dos recursos domeio ambiente.
Em 1994, a Conferência Internacional sobre

População e Desenvolvimento (CIPD) das Na-
çõesUnidas reuniu 179 países na cidade doCai-
ro, no Egito. Naquele momento, foi aprovado
um Plano de Ação válido por 20 anos, com um
propósito bem mais avançado que o das Metas
doMilênio. Odocumento representouumamu-
dança de paradigma com respeito ao debate po-
pulacional, à relação entre população e desen-
volvimento e às políticas populacionais.
Vinte anos depois da CIPD do Cairo, a ONU

decidiu não realizar uma nova conferência em

2014. Acredita-se que o pacto firmado naquele
momento contém enormes avanços e algumas
medidas ainda por serem aplicadas. As nações
do mundo deverão se reunir para reafirmar
compromissos já estabelecidos e buscar formas
de avançar para além de 2014.
Nesse sentido, o Fundo de População (UNF-

PA), da ONU, vai acompanhar um processo de
revisão do Plano de Ação e definir um conjunto
de novas recomendações para garantir a efeti-
vação e o avanço das metas da CIPD.

Nos praticamente 20 anos que nos separam
doencontro noCairo, houvemelhoras significa-
tivas nos temas pactuados, sobretudo no que
diz respeito aos direitos reprodutivos e sexuais.
Mas ainda há pontos que requerem bastante
atenção, os quais podem ser incluídos numa
agenda propositiva de políticas dos países.
Entre os desafios que perduram estão políti-

cas dedicadas aos jovens, com vistas, por exem-
plo, à proteção contra as mortes violentas e cui-

dados relativos à gravidez na adolescência; re-
conhecimento do processo de envelhecimento
por que passa a população da América Latina e
as questões de proteção social; acesso universal
a serviços de saúde sexual e reprodutivos. Além
disso, é preciso demarcar novas propostas para
a promoção da igualdade de gênero, o trata-
mento de migrantes, garantindo o respeito aos
direitos humanos e pluralidade cultural de po-
vos indígenas e afrodescendentes.
Chefes de Estado, instituições acadêmicas e so-

ciedade civil discutirão, em agosto, no Uruguai,
planos e objetivos para as políticas de população.
A primeira Conferência Regional sobre Popula-
ção eDesenvolvimento na América Latina e Cari-
be, que conta com o apoio do UNFPA, tem todas
as funções para agir sobre a base do Plano de
Ação pactuado no Cairo há quase duas décadas.
Conhecer a dinâmica demográfica dos países

e das regiões é fundamental para amelhoria das
condições sociais e para a sustentabilidade am-
biental. Uma agenda de população e desenvol-
vimento sustentável depois de 2014, estabele-
cendo ligações como os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável propostos na Rio + 20, faci-
lita a construção de um futuro melhor para a
população de todo o mundo. l
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Conhecer a dinâmica demográfica
dos países e das regiões é
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condições sociais e para a
sustentabilidade ambiental
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