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SINAIS PARTICULARES

P esquisas acadêmi-
cas mostraram (*)
que a identificação
partidáriaeoalinha-
mentoideológicofo-
ram os fatores mais

fortemente associados ao voto
em Lula e no PT até as eleições
presidenciaisde2002.LulaeoPT
obtinham melhor desempenho
nas intenções de voto entre os
que se consideravam mais de es-
querda, entre os eleitores do PT,
nos grandes centros urbanos das
regiões mais desenvolvidas e en-
treos declassederenda maisalta.

O primeiro governo Lula pro-
moveu um tal embaralhamento
das identidades partidárias e das
linhasideológicas que aidentida-
de partidária perdeu seu impac-
to e o alinhamento ideológico
deixou de ser relevante. A dife-
rença entre a preferência por Lu-
la expressa por petistas e pelos
demaisenfraqueceueseudesem-
penho entre eleitores de esquer-
da, de direita ou de centro se tor-
nou estatisticamente equivalen-
te (**). As variáveis sociodemo-
gráficas tornaram-se o único fa-
torrelevanteeo eleitoradodeLu-
la passou a ser o de renda mais
baixa e de menor escolaridade,
concentrando-se nas regiões
mais pobres, independentemen-
tedaidentificaçãooufiliaçãopar-
tidária dos eleitores.

Oefeito da ação desagregadora
de Lula levou as linhas partidá-
rias a se dissolverem ainda mais
profundamente do que a própria
identificação dos eleitores. Na
prática, os partidos governistas,
inclusiveoPT,jánãotêmrelevân-
ciasenãopara dividirprivilégios e
partilhar posições de mando nos
Executivos ou para compartilhar
negóciosenvolvendoinvestimen-
tos públicos. A despolitização do
eleitorado, levada a efeito por Lu-
la, provocou profunda despoliti-
zaçãodosistemapartidário.Asca-
tegorias clássicas do político de-
veriam ser substituídas por ou-
tras,como“governistas”,“adesis-
tas” e “independentes”, presen-
tes hoje em todos os partidos.

As linhas partidárias, total-
menteborradasnointeriordogo-
vernismo,indicam apenasdispu-
tas entre partes interessadas no
espólio. Nos partidos derrota-
dos nas eleições presidenciais,
emespecial naúltima,a competi-
ção interna tornou-se disfuncio-
nal e self-defeating: uma luta fra-
tricida em marcha batida para a
irrelevância.Isoladospelo gover-
nismo e pressionados pelo ade-
sismo, esses partidos se empe-
nham em emular o pior do lulis-
mo, sua política de terra arrasada
e de consorciamento do poder.

OPSDBestáempenhadoemfe-
charasportasaqualquercompro-
misso, empurrando os insatisfei-

tos para fora. O DEM tenta curar
hemorragia com anticoagulante.
O PPS parece paralisado diante
da própria impotência. A política
de coalizão de veto que levou a
oposição à derrota nas três últi-
mas eleições presidenciais se tra-
duz, hoje, numa quadrilha drum-
moniana:JoãoodiavaTeresa,que
detestavaRaimundo,queboicota-
va Maria, que vetava Joaquim,
que excluía Lili, que não tolerava
ninguém. Tudo se passa como se
os caciques oposicionistas prefe-
rissem perder para a candidatura
adversária a ganhar com a candi-
datura de seu próprio partido.

O PSD é um sintoma da despo-
litização de um quadro partidá-
rio em via de dissolução. O sim-
ples anúncio da nova legenda,
sem menção a uma única ideia,
bandeira ou opção de políticas
públicas, atraiu dissidências de
diversas origens partidárias e re-

giões. De nenhum dos partidos
de origem se ouviram apelos ou
concessões para reter compa-
nheiros, que, ao contrário, foram
incentivados ao desligamento.

Tal como hoje se apresenta, o
PSD não é alternativa, mas, ao
contrário, sintoma da falta de op-
ção. Para encarnar uma renova-
ção partidária careceria de um
transplante de ideias e objetivos
políticos nacionais, artigos em
falta no cenário político.

Situaçõescomparáveis jáocor-
reram. Se dependesse apenas do
apoio do PSDB, o governo Ita-
marteriafracassado, FHCnãote-
ria feito o Plano Real, não seria
eleito e muito menos reeleito. As
oposições têm três aspirantes a
uma eventual candidatura presi-
dencial e nenhuma liderança na-
cional. A probabilidade de essas
lideranças cooperaremnum pro-
jeto político comum da Nação é
próxima de zero e a probabilida-
dedeserepetir aquadrilha drum-
moniana não para de crescer.

Alterar esse quadro atuando
dentro dos atuais partidos de
oposição seria uma paixão inútil.
As instâncias partidárias não são
representativas de nada, não en-
carnam as bases eleitorais, nem
os quadros Executivos, nem os
detentores de mandatos, nem
mesmoosprefeitos egovernado-
res. Não há melhor exemplo do
quea exclusão,pelo PSDB paulis-
ta, da maioria de sua própria re-
presentaçãona Câmara paulista-
na, sem nenhuma razão discipli-
nar ou doutrinária, ou mesmo
pragmática, apenas para negar-
lhe o direito de voz!

A condição para a formação de
uma corrente política indepen-
dente seria a criação de ummovi-
mento de ideias, calcadas numa
forma de atuação política e num

estilo de gestão pública, algo co-
mo a inspiração que o governo
Montoro proporcionou na cria-
ção do PSDB. Sem a referência de
governos programáticos como o
deMontoro ouRichao PSDBdifi-
cilmente teria vingado e certa-
mente não chegaria ao poder.

Essa corrente precisaria atrair
mais quadros insatisfeitos no
PSDB, no PPS, no DEM – e até no
neonato PSD. Se não houver es-
paço para um vigoroso movi-
mento de ideias capaz de rever-
ter o processo de desgaste do
PSD, fruto dos sinais de adesis-
mo constantemente emitidos,
tampouco vejo como se poderia
consolidar alguma liderança in-
dependente realmente nacional
a partir do ninho tucano.

Omais recente casoPaloccies-
pelha o que há de trágico na polí-
tica brasileira atual: conformar-
se com a extraordinária compe-
tência do governismo para fazer
o mal ou lamentar a triste inape-
tência da oposição para cumprir
o seu dever.

(*) Pesquisas sobre comportamen-
to eleitoral em eleições presiden-
ciais dirigidas por Moisés e Gui-
lhon 1990; Guilhon, Balbachevsky,
Holzacker 1994, 1996, 1998; e com
participação de Balbachevsky, Hol-
zhacker 2002. (**) As primeiras a
apontar essas mudanças foram
Balbachevsky, Holzhacker 2008,
seguidas por Singer 2008.
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A cabo de ler duas
instigantes obras
de Zygmunt Bau-
man: Amor Líqui-
do e Modernidade
Líquida. Bau-

man, um dos mais originais e
perspicazes sociólogos da atua-
lidade, vai fundo nos paradoxos
da modernidade líquida. Vive-
mos um tempo de incertezas,
de sinais confusos, de ausência
de vínculos duradouros. Mas,
ao mesmo tempo, o comporta-
mento fluido e relativista acaba,
frequentemente, em arrebatos
dedogmatismoideológico.Ore-
lativismo, facilmente, transfor-
ma-se em autoritarismo.

Recentemente,aimprensano-
ticiou que, para evitar discrimi-
nações, o Ministério da Educa-
ção(MEC)querrenunciaraode-
ver de ensinar. Por exemplo, en-
tende que pode promover o pre-
conceito a explicação em sala de
auladequeaconcordânciaentre
artigo e substantivo é uma nor-
ma da língua portuguesa. Dessa
forma,oMECaconselhaarelati-
vizar.SegundooMinistério,aex-
pressão“oscarro” tambémseria
correta. A sociedade, quando se
deu conta do que o MEC estava
propondo,foiunânimenasuain-
dignação. Afinal, a oportunida-
de de aprender bem a sua língua
deve ser um direito de todos.

Nesse caso, no entanto, pen-
so que está em jogo mais do que
a norma culta da língua portu-

guesa. Implicitamente, o MEC
nos diz: na busca por um “mundo
mais justo” (sem preconceitos)
pode ser aconselhável dizer algu-
mas mentiras. Na lógica ministe-
rial, o conhecimento é munição
para a discriminação.

Vislumbra-se aí uma visão de
mundo na qual o critério político
prevaleceria sobre a realidade
das coisas, sobre a verdade. E
aqui reside o ponto central, cuja
discussão é incômoda para uma
sociedade que não deseja utilizar
o conceito “verdade”. Este seria
apropriado apenas para uma
agendaconservadora;oscontem-
porâneos não deveriam utilizá-
lo mais.

Mas por que será que a “verda-
de” é tão incômoda? Porque ain-
da estamos imersos no sofisma
moderno que confunde “ter um
conhecimento certo sobre algo”
com“ser donodaverdade”. Oen-

ganoestáemequiparar“conheci-
mento limitado” – que é onde
sempre estaremos – com “todo
conhecimento é inválido”.

Outro influente motivo para
evitar o uso do conceito “verda-
de” é a aspiração por liberdade.
As “verdades” tolheriam a nossa
autonomia, imporiam uns limi-
tes indesejáveis; no mínimo, aca-
bariam diminuindo a nossa liber-
dade de pensamento. O MEC –
defato–entendeassim:numaso-
ciedade plural, não se poderia ter
apenasumaúnicanormacultapa-
ra a língua portuguesa. Deixemos
os nossos alunos “livres” para es-
colherem as diversas versões.

Nãoseráque ocorreexatamen-
te o contrário? Quem conhece
bem a língua portuguesa tem a
liberdade de escolher qual forma
– num texto literário, por exem-
plo – expressa melhor a sua ideia.
E pode até abrir mão da norma
culta,numdeterminadomomen-
to. Só terá a segurança dessa es-
colha quem conhecer a norma
culta, caso contrário, serão tiros
no escuro.

Entre liberdade e verdade não
vige uma relação dialética. Elas
andam juntas.O que pode provo-
car um antagonismo com a liber-
dade é uma versão absolutista de
verdade, encarnada pelo sujeito
que entende ser o “dono da ver-
dade”. Mas a verdade não é um
objeto que se possui. A verdade é
o mundo, é a realidade, são os
outros. É uma porta que se abre
para fora, não para dentro, e por
isso pode ser contemplada por
todos. Ela é democrática: está
acessível a todos.

Já não será hora de superar-
mos a disjuntiva moderna e esta-
belecermos uma relação amigá-
vel com a “verdade”? Não signifi-
ca fazer um pacto “espiritual”

com o universo ou assinar uma
espécie de declaração de aliena-
ção, abdicando do uso da inteli-
gência e da crítica. A proposta
que aqui se faz nada mais é do
quebuscar umarelaçãodehones-
tidade intelectual com a realida-
de e com os outros.

Penso que essa relação de ho-
nestidade intelectual está na ori-
gem da cultura ocidental, ainda
lá com os gregos. É um processo
deaprendizagem, quelevaareco-
nhecer os próprios erros, a revi-
sar as condutas e, ainda que não
seja retilíneo, trouxe indubitá-
veis bens (ainda não plenamen-
te alcançados, mas que indicam
a meta): o reconhecimento da
dignidade da pessoa humana, o
respeito e a valorização da mu-
lher, a rejeição da escravidão, a
democraciacomoexpressão des-
sa dignidade, a tolerância, a com-
preensão, etc.

Aquilodequemaisnosorgulha-
mos não foi alcançado brigando
com a “verdade”, dizendo que tu-
do era relativo, que dava na mes-
ma A ou B. Nesta lógica aparente-
mente ampla – mas que no fundo
é estreita (porque não está aberta
à realidade e aos outros, impera o
subjetivo)–, quem ganha é o mais
forte, aquele que grita mais alto.
Já não existe um referencial ade-
quado para o diálogo. Ficam as
versões. Ficam os discursos. E fi-
camos à mercê dos Sarneys... E
agora também dos Paloccis.

Só mais um último aspecto,
agorado pontodevistapedagógi-
co.AvisãodoMECsobreaeduca-
ção corrobora a constatação feita
pela pediatra norte-americana
Meg Meeker. Ela considera que
as principais dificuldades da edu-
cação dos jovens de hoje não são
causadas por eles. Na visão dela,
o problema não são os jovens –
como muitas vezes os moralistas
de plantão ou os saudosistas de
outrostempos queremculpá-los.

Adra.MegMeeker,comaexpe-
riência de mais de 20 anos aten-
dendo adolescentes e pais no seu
consultório, diz que a causa está
nos próprios adultos, que dimi-
nuíram as expectativas da educa-
ção em relação às novas gera-
ções. “Eles não conseguirão fa-
zer isso...” Ou: “É impossível que
ajam dessa forma...” Os próprios
educadores nivelam por baixo –
como se o comportamento ético
fosse hoje em dia irrealizável – e
depois se dizem decepcionados
com os jovens.

Ministério da Educação: os
alunos saberão fazer bom uso
das regras de português. Não
lhes impeça o acesso ao conheci-
mento e, principalmente, não
lhesnegue umdos principais mo-
tores para o crescimento pes-
soal: a confiança.
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MEC não
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Nau
sem rumo

RODOVIA DA MORTE
Aberração

Manchete do caderno Cidades do
Estadão de 27/5: Ibama barra a
duplicação da Régis. Essa notícia
cai como um balde de água fria
nos usuários da BR-116! A rodo-
via que liga o Sudeste ao Sul do
Brasil, por onde passa grande par-
te do PIB nacional, tem um garga-
lo de 30 km que é uma aberração.
Milhares de pessoas já morreram
nesse trecho. Os caminhoneiros
não aguentam mais tanto sofri-
mento e o Ibama prefere jogar pa-
ra os holofotes: ao mesmo tempo
que impede a duplicação de 30
km da rodovia, libera obras gigan-
tescas, como a barragem de Belo
Monte. Quantas pessoas ainda
deverão morrer nesse trecho pa-
ra preservar os papagaios-de-pei-
to-roxo? Faço questão, a partir
de agora, de mandar um e-mail
para o Ibama a cada morte que
acontecer ali. Os ambientalistas

que pressionam pela não duplica-
ção do trecho certamente nunca
perderam um ente querido em
acidente na Serra do Cafezal. São
ambientalistas de ar-condiciona-
do: “defendem a natureza”, mas
querem continuar morando nas
grandes cidades. Que hipocrisia!
JOSÉ MILTON GALINDO
galindo52@hotmail.com
Eldorado

Outro golpe?

Mais uma vez o Ibama no cami-
nho da BR-116. O trecho da Serra
do Cafezal no Vale do Ribeira es-
tava sendo duplicado e novamen-
te a obra é paralisada pela “burro-
cracia” governamental. Isso vem
causando angústia e pânico aos
cidadãos que transitam por aque-
la rodovia, uma das mais impor-
tantes do Brasil, apedrejada pe-
los maus políticos e ainda sujeita
a vários postos de pedágio. Será
que só existe essa estrada na Ma-

ta Atlântica? Vamos deixar de pa-
lhaçadas, porque nossa vida está
em jogo, não podemos mais so-
frer com as tragédias que aconte-
cem ali diariamente. Essas obras
terminariam em fins de 2013. O
dinheiro está acabando. Não será
mais um golpe para novas licita-
ções e contratos? Se liga, Brasil.
ANTONIO ROCHAEL JR.
antoniorochael@gmail.com
Iguape

Serial killer institucional

Sou super a favor do meio am-
biente, mas gente é importante!
Ao suspender a licença de dupli-
cação da Régis na Serra do Cafe-
zal, o Ibama condenou premedi-
tadamente à morte número inde-
terminado de pessoas não identi-
ficadas cujo “crime” será transi-
tar por ali nos anos de atraso pa-
trocinados por esse órgão fede-
ral. Mas os Ibamensis passarão es-
ses anos a tirar ouro dos narizes

federais, para parodiar Drum-
mond. Mal comparando, o psico-
pata que entrou naquela escola
premeditou o assassinato múlti-
plo e o executou contra pessoas
não pré-identificadas cujo único
“crime” foi ir às aulas. O contra-
argumento é óbvio: precisamos
proteger a fauna e a flora. Mas se-
rá que os bichinhos não se realo-
jam, as plantinhas não existem
no resto da mata? Um dia essa es-
trada vai ser duplicada mesmo.
Já os mortos deixarão amigos e
famílias para se realojarem nos
cemitérios. Mas os bem alojados
Ibamensis não estão nem aí!
MAURICIO DA ROCHA E SILVA
mrsilva36@hcnet.usp.br
São Paulo

Chega de mortes!

Até quando a população vai ficar
à mercê dos tecnocratas do Iba-
ma, que acham que um par de ár-
vores vale mais do que a vida hu-

mana? Defender a natureza é im-
portante, sim, mas eles têm de sa-
ber a que custo. Chega de mor-
tes, liberem a duplicação já!
RENATO FOGAÇA DE ALMEIDA
rfog@uol.com.br
São Paulo

IMAGEM DO BRASIL
Razões para perplexidade

E o Brasil ainda tem a coragem
de pleitear uma vaga no Conse-
lho de Segurança da ONU! Será
que os mandatários dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executi-
vo não perceberam que, entre as
nações sérias e eficientes, o Bra-
sil não é visto como um país sé-
rio, confiável e capaz de tomar de-
cisões duras? O Brasil continua
sendo o país do futebol, do carna-
val, da ineficácia, da baixa quali-
dade educacional. E da corrup-
ção, da impunidade... Ninguém
quer sentar-se ao lado de um par-
ceiro com essa mentalidade e

com tais características, pois na-
da conseguirá acrescentar à co-
munidade internacional.
KARIN MUTTER FRAGA
karinmutter@terra.com.br
São Paulo

GOVERNO DILMA
Frustração

Certo da sua impunidade, o mi-
nistro Antônio Palocci aparece,
todo sorridente, ao lado de sua
defensora, a presidente Dilma
Rousseff, na primeira página do
Estadão (27/5). A frustração de
expectativas com relação ao man-
dato presidencial de Dilma já co-
meça a ser tornar uma realidade.
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo

Quem é quem...

E afinal, quem é mesmo o(a) pre-
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LEO MARTINS

Os educadores nivelam
por baixo e depois
se dizem decepcionados
com os jovens

O mais recente caso
Palocci espelha o que
há de trágico na atual
política brasileira...
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