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FÁBIO WANDERLEY REIS

A s pressões sobre Aé-
cio Neves para que
aceite concorrer à Vi-
ce-Presidência na
chapa “puro sangue”
com José Serra assu-
miram forma patéti-
ca. Num momento
em que a ascensão de
Dilma Rousseff e a

queda de Serra nas pesquisas resultam em
empate entre os dois, a aflição de PSDB e
aliados leva empresários a cobrar até “patrio-
tismo” de Aécio.

Mas deveria ser fácil ver as coisas do pon-
to de vista do cálculo pessoal de Aécio ao
recusar associar-se em posição subalterna
ao esforço eleitoral do PSDB e da oposição
em geral. Ponha-se de lado o efeito que a
sombra do avô Tancredo Neves possa ter
sobre a autoimagem do ex-governador e
suas ambições em seguida a dois mandatos
bem-sucedidos e diante do amplo apoio em
Minas. É claro, de todo modo, que o que lhe é
oferecido envolve o risco – tanto mais agora,
com o impulso de Dilma – de ter de comparti-
lhar, talvez desproporcionalmente, os da-
nos da eventual derrota eleitoral (ou mes-
mo, em ótica mais ampla, de um governo
comparativamente mal-sucedido em segui-
da ao do Super-Lula) sem perspectivas de
ganho em caso de êxito de Serra e do exercí-
cio, por quatro anos, talvez oito, de uma Vice-
Presidência por definição desbotada. Sem
falar que Aécio se acha agora posto na incô-
moda posição de salvador de uma empreita-
da em perigo – e do fato de que uma avalia-
ção realista de seu poder de transferir votos
quando confrontado com a popularidade mi-

neira de Lula tende a ressaltar o que pode
haver de excessivo na aposta em Aécio como
fator capaz de alterar de fato, em Minas, o
resultado da disputa para presidente em pla-
no nacional.

Por contraste com falta de patriotismo,
falou-se de “generosidade” a propósito de
ações recentes de Aécio, em particular a de-
sistência de insistir na candidatura peessede-
bista. Creio que essa renúncia pode ela mes-
ma explicar-se pelo cálculo. Não obstante

termos tido a participação de Aécio no ícone
oligárquico em que se transformou, há pou-
cos anos, a imagem de alguns cardeais pees-
sedebistas a deliberar sobre candidatura pre-
sidencial em jantar de bons vinhos, dificil-
mente, depois do ícone, o partido teria podi-
do evitar as prévias que Aécio propunha se
ele tivesse batido o pé quanto a elas. O pro-
blema é que obter as prévias e eventualmen-
te ser derrotado nelas, além do desgaste ime-
diato que representaria, tornaria muito mais

difícil recusar a candidatura a vice apresenta-
da como encargo partidário. O que seria um
bom motivo para que as forças serristas do
PSDB se comprometessem com as prévias
de forma a segurar Aécio – não fosse o temor
de que elas viessem a dar, quem sabe, o resul-
tado “errado”, consagrando a candidatura
presidencial de Aécio. Já a candidatura ao
Senado preservaria, para o ex-governador
mineiro, tanto a imagem de uma liderança
de peso vitimada por circunstâncias partidá-
rias tisnadas pelo componente oligárquico
quanto a possibilidade de atuação significati-
va e de maior visibilidade, além da expectati-
va de que o partido viesse a cair-lhe no colo
na hipótese de malogro de Serra.

Seja como for, “patriotismo” e “generosi-
dade” remetem a objetivos distintos daque-
les envolvidos no cálculo do interesse pes-
soal. O próprio Aécio recorreu a “generosida-
de” num contexto em que, além do compro-
misso com os objetivos supostamente maio-
res do partido, suas decisões são vinculadas
aos interesses de Minas. É difícil enxergar
além da retórica enevoada envolvida nisso:
são tênues as conexões entre o eventual des-
tino de Aécio como candidato a um cargo ou
outro e o que se poderia pretender apresen-
tar como “os interesses de Minas”, ainda que
seja possível discutir o impacto de suas op-
ções sobre, por exemplo, as chances de ele-
ger Anastasia como sucessor.

O diabo é que o foco realista dessa leitura
vale de maneira muito mais ampla. Alguém
indagava, a respeito de Brasil e Irã, o que
Lula teria ido buscar em Teerã, e respondia
“protagonismo”. Se tomada amplamente
como indicando ambição pessoal, a respos-
ta vale para a pergunta de por que alguém
quer ser presidente da República. Em ter-
mos de “patriotismo”, a candidatura presi-
dencial de Serra podia talvez ser defendida,
por um peessedebista ou oposicionista con-
victo, quando ele liderava com folga as pes-
quisas. Mas empatado e na defensiva, leva-
do até, de certo modo, a se declarar também
ele lulista, as coisas mudam. Se se trata de
buscar novidade de impacto, por que não
Aécio para presidente, em vez de vice? Afi-
nal, nas condições paulistas de PSDB con-
tra PT, Aécio em São Paulo é boa aposta. O
resto é campanha.
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A chuva que faz o mar
Lei que obriga todas as instituições de ensino, públicas e particulares, a ter biblioteca merece
aplausos, mas o largo prazo de dez anos dado para seu cumprimento faz suspeitar das intenções

Não,
obrigado

QUINTA, 27 DE MAIO

JOSÉ DE SOUZA MARTINS

É
estranhíssimo que
num país do tamanho
e das justas preten-
sões do nosso seja ne-
cessária uma lei que
obrigue escolas públi-
cas e particulares a
ter uma biblioteca.
Apenas34,8% das nos-
sas escolas de ensino
fundamental a têm.

O Censo Escolar de 2009 registra que quase
100 mil escolas estavam desprovidas de bi-
blioteca, imprescindível no ensino que se
pretenda sério.

A lei sancionada pelo presidente da Repú-
blica, há alguns dias, que determina a instala-
ção de bibliotecas em todas as instituições
de ensino público e particular do País é, por
isso mesmo, dessas medidas que arrancam
aplausos já antes da primeira piscada de
olho. Mas antes da segunda piscada já sur-
gem as dúvidas. A própria lei dá um prazo de
dez anos para sua execução, o que a torna
uma lei de intenções suspeitas, mais para a
marola de ocasião do que para efetivas conse-
quências. É tempo excessivo, que permitirá,
aos legalmente responsáveis pela implemen-
tação da medida, empurrá-la com a barriga,
como se diz, sempre podendo pretextar ou-
tras prioridades, como é costume entre nós.

O prazo exagerado e descabido deixa a ins-
talação das bibliotecas escolares para um de-
pois de amanhã em que, provavelmente, o
livro, com a materialidade que lhe é própria e
como o conhecemos, será um objeto em boa
parte ultrapassado. O prazo concedido faz
parte do elenco das artimanhas bem nossas
com que se cria a norma e a obrigação e já se
oferece o argumento que desobriga e o arti-
go de lei que anistia o faltoso e omisso. Nem
por isso deve-se perder a deixa, mesmo que
seja para malhar em ferro frio, para ter o cum-
primento do que agora é lei, com a urgência
de que a educação carece e não com o sosse-
go do deus-dará.

Neste Brasil, em que a educação há muito

perdeu o rumo, não só é estranho que nume-
rosíssimas escolas não tenham biblioteca,
supostamente ferramenta integrante do
aparato de ensino e fator de socialização das
novas gerações no padrão de civilidade que
a modernidade exige, muitíssimo acima da
indigência educacional em que nos encon-
tramos. Estranho é, sobretudo, que os pró-
prios docentes não tenham tomado a inicia-
tiva, em suas escolas, de desencadear movi-
mentos sociais de reivindicação e pressão
junto à comunidade e aos governos em fa-
vor da instalação de bibliotecas escolares.
Toda a prontidão, patriótica aliás, que nos-
sos educadores já tiveram em tempos idos
perdeu-se nas últimas décadas, na mentali-

dade redutiva e copista que transformou a
escola em pobre imitação da fábrica. Sindi-
calismo e produtivismo aboliram a criativi-
dade do educador, conformado com o absur-
do de lecionar sem fazer da biblioteca a coad-
juvante compulsória de um ideal de educa-
ção que nos levasse muito além do limbo em
que nos encontramos. O nosso Malba
Tahan, no tempo da escola risonha e franca,
já ensinava que “quem não lê mal fala, mal
ouve, mal vê”. Não é tão raro que escolas
dotadas de biblioteca, como vi, mantenham-
na eventualmente fechada, sob pretextos vá-
rios, sem que seus professores se sintam cul-
tural e moralmente obrigados a colocar os
livros nas mãos dos alunos. Sem, aliás, que
os pais sequer percebam que a educação
sem livros é própria tão-somente da escola
da ignorância.

Muitos alunos fora dos espaços de afluên-
cia econômica e das famílias cultas, ou relati-
vamente cultas, não têm em casa sequer o
ambiente próprio a ter em mãos, como coti-
diano alimento, o livro que ilumina e emanci-
pa. Em muitas famílias pobres, o imaturo
nem sequer tem o lugar minimamente ade-
quado para reclinar a cabeça. A biblioteca es-
colar e a biblioteca municipal constituem,
para essa população, não só o lugar dos livros
disponíveis para consulta e empréstimo,
mas também, e sobretudo, o estúdio de que
carecem os que, não o tendo em casa, tam-
bém têm direito ao recinto próprio para uso
e desfrute das coisas do espírito. A escola
sem biblioteca é a escola desencarnada, as-
sombração do ensino. A lição de Castro Alves
ainda vale: “O livro caindo n’alma / é germe –
que faz a palma, / é chuva – que faz o mar”.
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O cálculo do governador mineiro é simples: em
uma eventual derrota, danos enormes; em caso
de vitória, pouco a ganhar na Vice-Presidência
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Dia do fico. Aécio evita o risco de um confronto com a popularidade mineira de Lula

Serra, Aécio
e patriotismo

TERÇA, 25 DE MAIO

Em seu retorno à cena política, o ex-governador
mineiro Aécio Neves (PSDB) volta a descartar a
possibilidade de compor como vice a chapa
encabeçada pelo pré-candidato tucano à
Presidência, José Serra. E reafirma a intenção
de candidatar-se ao Senado por Minas Gerais.

O presidente Lula sanciona lei que determina a
instalação de bibliotecas em todas as escolas
do País no prazo de dez anos. A biblioteca terá
no mínimo um título para cada aluno. Até o ano
passado, só 34,8% das escolas de ensino
fundamental brasileiras tinham biblioteca.

Text Box
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