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As duas mensa-
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Fez-se ver-
bo nas mani-
festações 
jovens e 

no discur-
so do Papa 
Francisco.

Verbo A realidade gritou as suas mazelas e se fez verbo nas manifestações dos jovens, iniciadas 
em junho, e no discurso do Papa Francisco, que participou da Jornada Mundial da Juventude, no 
Rio de Janeiro, na última semana. O Brasil e o mundo ouviram em claro e em bom som que a cultu-
ra dos privilégios e sua consequente desigualdade devem dar lugar a uma atitude proativa, ampa-
rada na eficiência, no compromisso, na responsabilidade e no respeito ao outro. Os jovens querem 
serviços públicos de qualidade. O Papa quer um mundo mais humano, fraterno e participativo.

Desafio As duas mensagens trouxeram um sopro de confiança e semearam um desejo de mudan-
ça. Francisco lançou um desafio ao mundo. Pediu mais simplicidade, mais humanidade, mais proxi-
midade. Apostou suas fichas na juventude que, segundo ele, tem força e disposição para mudar. Pe-
diu aos jovens para não perderem a esperança e convocou-os a liderar este movimento de renovação. 

Manifesto Em entrevista concedida ao jornalista Gerson Camarote, da Globo News, o Papa 
Francisco disse não conhecer as motivações das manifestações dos jovens brasileiros, mas deixou 
clara a sua preferência por jovens que se manifestam. Em outro discurso, afirmou: “(...) o futuro 
exige hoje reabilitar a política, uma das formas mais altas de caridade”. Francisco entende a im-
portância da política na vida social, mas não uma política de privilégios e desigualdades. 

CarênCia Com um discurso simples, claro e fraterno, a mensagem do Papa Francisco ultra-
passou os limites religiosos e calou firme no cotidiano dos brasileiros, que estão carentes de con-
fiança nas práticas clientelistas da política nacional e ameaçados pela frágil política econômica 
implantada no país. 

ClaMor Coincidentemente, a mensagem de Francisco chegou para reforçar o clamor das mani-
festações ocorridas nas últimas semanas, em dezenas de cidades brasileiras. Nossos jovens querem 
serviços públicos de qualidade, querem uma boa formação escolar, atendimento médico eficiente, 
transporte público decente. Querem mais responsabilidade do sistema político, menos desvios dos 
recursos públicos e o fim da impunidade para os crimes de corrupção que devastam o Estado.

MensageM Nos últimos 40 dias, o Brasil experimentou um sopro de esperança trazido pelo 
discurso do Papa e pelas palavras de ordem impressas nos cartazes e faixas dos jovens brasileiros. 
Quem não entendeu as mensagens e continuou reproduzindo o velho e incorreto discurso foram o 
governo e os políticos. Basta ler as entrevistas e artigos dos nossos “líderes” publicadas nos jornais. 

o inVerso Lula, mais uma vez, resolveu jogar no colo dos outros os problemas que ele não 
soube resolver. Em discurso proferido no Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, 
responsabilizou o que ele chamou de elite pelo fim da CPMF e a consequente redução dos recursos 
destinados à saúde: “Nós sabemos que é preciso melhorar muito a saúde no Brasil (...) entretanto, é 
importante que este país não esqueça que eles, a elite brasileira, (...) tirou no primeiro ano do meu 
segundo mandato a CPMF”. O que ele não se lembra é que o seu governo sempre teve maioria no 
Congresso. Portanto, o que ele chama de elite nada mais é do que a sua base de apoio parlamentar.

garras Enquanto isso, a presidente Dilma, em queda livre nas pesquisas de opinião, recebeu 
o apoio do seu criador, o ex-presidente Lula. No evento de comemoração dos 10 anos do PT no 
poder, ele declarou que “lutaria com garras afiadas” para defender a presidente, e concluiu: “(...) a 
gente percebe que setores conservadores começam a colocar as unhas de fora”.

inDissoCiáVeis O curioso é que não foram os “setores conservadores” que colocaram as 
“unhas de fora”. Quem colocou em xeque o governo Dilma foi o próprio PT, ao criar o movimento 
“Volta Lula”. O mais interessante disso tudo foi a resposta da presidente Dilma. Em entrevista ao 
jornal Folha de São Paulo, quando questionada sobre esta onda “Volta Lula”, declarou: “(...) eu e 
Lula somos indissociáveis (...) Eu acho que o Lula não vai voltar porque ele não foi. Ele não saiu”. 
Diante do exposto, acho que vale perguntar: afinal, Lula continua governando o Brasil?

Delírio Em meio a esse jogo de cena, criado para desviar as atenções, assistimos nas TVs a um 
conjunto de comerciais que nos dão a impressão de estarmos no mais completo delírio. Vocês já 
assistiram aos novos VTs do governo, aqueles que mostram hospitais maravilhosos, médicos per-
feitos e fala de investimentos bilionários na saúde pública nacional? Pois é! Um cenário de mentira 
criado para afirmar outras mentiras, para um povo que todos os dias vive na pele a dura realidade 
da saúde pública nacional. 

Versão Contam que o velho político mineiro, José Maria Alkmim, disse que “em política, o que 
importa é a versão, não o fato”. Goebbels, ministro de Hitler, também disse que “uma mentira re-
petida várias vezes vira verdade”. É entre sabidos e espertos que navega a vida política nacional. 
E, por isso mesmo, o grito das ruas e as palavras do Papa Francisco chegaram em boa hora para 
elucidar e esclarecer as reais necessidades de cada cidadão e colocar um ponto final neste faz de 
conta que tem sido a política nacional.
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