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A Paulista estava lotada de esperanças cansadas da longa viagem. Um operário chegara 

à presidência. Pela primeira vez na história brasileira um operário governaria o Brasil. O 

presidente eleito falava emocionado os nomes daqueles que lutaram por isso, mas não 

estavam presentes para ver este momento e todos nos emocionávamos. Foi então que falou: 

“Eu sei que as dificuldades serão muitas, mas a única coisa que quero é poder chegar ao final 

deste governo, olhar nos olhos dos trabalhadores e poder dizer: eu tentei”! 

Um coração soluçava em seu ritmo descompassado e os olhos marejavam. Por um 

momento todos os problemas, imprecisões programáticas, alianças esdrúxulas, compromissos 

descabidos com banqueiros e o grande capital, tudo desvanecia nas palavras sinceras de um 

dos melhores membros de nossa classe, marcado pela vida, forjado pela luta, com a alma 

costurada pela dor a milhões de outras almas. 

Senhor presidente olhe nos meus olhos. Não porque tenham algo de especial, eram 

apenas mais um par de olhos lacrimejantes naquela avenida, apenas mais um entre tantos 

olhos que viram nascer um partido, que passou os últimos vinte e tantos anos olhando pessoas 

acreditando que agora era possível, que fez tantas outras acreditarem, apenas mais um entre 

os olhos de uma classe que acreditou que nosso partido seria a voz daqueles que são 

explorados pelo capitalismo e que aprenderam que este “sistema econômico e político que 

não pode resolver nossos problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de 

privilegiados”, como diz nosso Manifesto (o senhor se lembra dele, não?). 

Senhor presidente olhe nos meus olhos. Eu sei que ainda não estamos o final de seu 

mandato. Talvez por isto mesmo. Talvez por uma esperança louca e injustificada ainda haja 

tempo. Olhe nos meus olhos como se olhasse para aquela avenida, para os olhos de milhares 

que acreditaram, venceram seu próprio medo, convenceram pessoas a vencer o medo, que 

construíram a mais poderosa rede de solidariedade que já vimos, que nos momentos mais 

difíceis o defenderam contra as calunias e difamações. 

Senhor presidente olhe nestes olhos e diga: que bosta você está fazendo? 

Não quero discutir questões difíceis da complexidade econômica, ou disto em que se 

transformou a economia para velar sua verdadeira substancia que é a produção material da 

vida, o velho hábito humano de produzir os meios necessários à sua sobrevivência. Minha 

pergunta é mais singela: de que lado você está? Do lado daquela grande massa de 

trabalhadores “das cidades e dos campos, que tem sido relegados à condição de brasileiros de 

segunda classe” ou daquele que compõem a “minoria de privilegiados”? 



Não lhe pergunto isto por desrespeito, apenas estou um pouco confuso, assim como 

milhares de militantes, ou mesmo pessoas simples que simplesmente acreditaram em algo 

muito simples, ou seja, que o senhor era um dos nossos. Pergunto-lhe de que lado está, pois 

algumas de suas medidas demonstram um certo desprezo por tudo quanto lutamos nestes 

mais de vinte anos (e que nossa classe já vem lutando há muito mais tempo). 

Nós derrotamos um governo neoliberal que produzia superávits primários cortando 

políticas públicas, privatizando, impondo uma lei de responsabilidade fiscal que proibia 

contratações de funcionários e permitia a sangria de recursos para pagamentos de dívidas 

injustas e imorais, que se negava a fazer uma reforma agrária, que queria impor uma reforma 

da previdência que penalizaria os aposentados e atacaria os direitos do funcionalismo público, 

que derrotou os petroleiros e os humilhou, assim como os bancários, os metalúrgicos e todos 

os trabalhadores impondo uma política industrial e comercial que atendia aos interesses da 

internacionalização do capital monopolista, política esta cujo resultado foi o desemprego, o 

aumento da dívida externa e interna, o sucateamento das políticas públicas e serviços de 

saúde, educação, moradia. Foi este governo e esta proposta que foram derrotadas nas urnas 

em 2002. 

Por isso meu espanto quando vejo vosso ministro tecer elogios ao governo passado, 

como ao dizer que nem tudo é maldito na herança neoliberal. O pior é a subserviência com 

que este senhor se entrega às tarefas que lhe impõe o FMI e mantendo, não vamos dourar a 

pílula, exatamente a mesma política econômica do antigo governo, com a única diferença de 

que agora estamos completando-a com as reformas que não foram possíveis justamente 

porque nós as impedimos. 

O senhor está olhando em nossos olhos e dizendo que devemos comemorar o sucesso 

de um suposto “equilíbrio macro e econômico”? Está nos dizendo que o que realmente 

importa é que o dólar está estável, o risco Brasil não está crescendo, que nossa balança 

comercial atingiu recordes e encheu os bolsos de empresários do campo, que fomos capazes 

de produzir um superávit de 40 milhões de dólares que comeu 4,2% de nosso PIB diretamente 

gasto no pagamento dos juros dívida, que a produção industrial cresceu (os lucros das 73 

maiores empresas cresceu em 2003 mais de 700%), mas que 23% das pessoas estão cortando 

gastos com alimentação? Por um momento permita-se despir de suas funções e 

responsabilidades de seu cargo e imagine-se de volta a uma roda de trabalhadores de uma 

fábrica. O que seus colegas e você estariam comentando sobre uma política como esta? 

Estariam felizes com o fato do governo gastar todas suas energias e todo nosso dinheiro 

mantendo “estável” a economia e os índices macroeconômicos às custas da instabilidade de 

nossas vidas, do emprego, da saúde, da educação? Não, provavelmente você e seus camaradas 

estariam rindo, bravos, fazendo piadas sobre o governo e pensando seriamente em fazer uma 

greve pela reposição das perdas salariais (o senhor se lembra o que é isto, não?). 

Acredite senhor presidente, pois é isto que estamos fazendo aqui em baixo... O senhor 

virou o personagem da piada, o governo que está matando de fome o programa contra a 

fome. Falemos sério, o senhor está nos matando de vergonha. Acha que é exagero? Pois então 

escute esta última “piada”. Um trabalhador se aproximou de mim e disse que finalmente tinha 

entendido o cálculo do governo para chegar no salário mínimo, é que se você pegar os R$ 



260,00 e tomar três cafezinhos com leite por dia, por trinta dias, dá exatamente R$ 252,00, ou 

seja, ainda sobra R$ 8,00 para você se divertir, além do mais garante o programa contra a 

fome, porque você faz três refeições por dia. Todos riram... menos eu... porque é triste... 

muito triste. 

Sabe o que é mais triste? É que quando nós, aqui embaixo, o defendemos (acredite, 

muitos ainda o fazem) os trabalhadores nos olham como inimigos! Presidente... nós agora 

somos “eles”, e não temos onde nos esconder, porque temos costurado no peito uma estrela, 

uma estrela que não é descartável como de alguns, porque a colocamos publicamente, a 

costuramos em nosso coração e a mostramos com orgulho por mais de vinte anos e ela agora 

nos identifica como aqueles que obrigam a uma família a viver com R$ 260,00. É triste senhor 

presidente, é triste e dói... dói muito. 

Olhe nos meus olhos, senhor presidente, veja a dor, veja a vergonha. O senhor está nos 

colocando diante de um dilema, pois ficar ao lado de seu governo, cada dia mais, é ficar contra 

os trabalhadores. Quero dizer, senhor presidente, que nos não ficaremos contra os 

trabalhadores. Não há força no mundo que nos obrigue a isto, nem uma ditadura militar com 

suas prisões repletas de tortura, nem o império com seus exércitos e armas de destruição em 

massa, quanto mais estas ridículas ameaças de punição, muito menos deste genuínos Office-

boys da política governista que infestam nosso Partido com sua prepotência e arrogância. 

Nada, senhor presidente, nada nos fará ficar contra os trabalhadores. Nem o senhor, nem os 

burocratas do Partido podem nos ameaçar, porque não podem nos demitir de cargos, não os 

temos. Não podem nos expulsar, porque ninguém pode ser expulso de si mesmo e o Partido 

somos nós. Podem nos punir, nos retirar de uma sigla, mas o Partido é mais que uma sigla é 

uma alma e é esta alma que vocês estão perdendo. Depois que nos derrotarem, o que vão 

fazer? Só ficarão com vocês aqueles que temem perder seus cargos, os interesseiros de toda 

ordem, os oportunistas, aqueles que se prestam a ameaças deste tipo e aqueles que não se 

importam em ter os trabalhadores como inimigos. Estes serão seus amigos. 

Senhor presidente olhe nos meus olhos e diga: o senhor pode confiar neles? Em que 

momento, senhor presidente, exatamente em que momento o senhor deixou de confiar em 

nós? Será que fizemos algo de tão terrível para que você nos tenha trocado por esta gente que 

agora chama de “companheiros” – empresários, latifundiários, políticos corruptos e 

identificados claramente com partidos e concepções autoritárias... (“companheiro Bush”??) - , 

será que “companheiros” não significa mais “aqueles que comem do mesmo pão”? Com quem 

o senhor anda comendo pão ultimamente? 

Eu o ouvi outro dia no rádio e o senhor falava que estava feliz, pois tinha chegado à 

presidência e isto seria o ponto maior que pode almejar qualquer brasileiro. Desculpe-me 

senhor presidente, mas eu não creio que seja este o objetivo do povo brasileiro, se for 

estamos mal, pois vai demorar muito para que todos sejamos presidente. Nós preferíamos que 

você fosse por todos nós. Talvez você já tenha realizado seu sonho, mas nós ainda não! 

Senhor presidente olhe me nossos olhos. Seja sincero. A coisa está mais difícil que o 

senhor imaginava? A inércia burocrática do Estado Burguês o engoliu junto com todos os seus 

sonhos, princípios e algumas ingenuidades, foi? Você não quer nos contar que é prisioneiro de 

alianças que o estão impedindo de realizar seu próprio programa, sofre com isto quando se 



encontra com sua consciência pela noite, mas não quer nos contar para que não nos 

preocupemos? É isto? Não fique assim. Divida conosco este seu fardo, aliás acreditar que este 

também é nosso governo era tudo que queríamos. 

O senhor notará que aqui embaixo está repleto de pessoas dispostas a ajudá-lo. Volte 

para Brasília, mas agora levando nossos olhos e nossa alma. Rompa com esta maldita política 

econômica, faça uma Reforma Agrária, diga ao FMI e aos banqueiros que esperem um pouco, 

pois em primeiro lugar vem as necessidades das crianças, dos famintos, dos trabalhadores e da 

maioria de nossa gente que sempre teve suas prioridades adiadas para que o capital ganhasse 

muito, muuuito, dinheiro. Agora é a nossa vez. Lembra, presidente, você era a nossa vez! 

O que? Isto não é possível, não passa de um sonho louco e irresponsável? A única coisa 

que dá pra fazer é isto que está aí? Então, senhor presidente, faça um grande favor a si mesmo 

e à classe trabalhadora: renuncie!! 
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Puto da vida!!! 


