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Batalha entre semelhantes
PALOMA OLIVETO

O
mundo não é
azul ou verme-
lho, e parece
mais com o
avental de um

pintor: salpicado de pigmen-
tos misturados. Essa é a opi-
nião de cientistas sociais ame-
ricanos que resolveram inves-
tigar, em diferentes estudos, a
tradicional polarização dos
Estados Unidos em relação às
convicções políticas do eleito-
rado. Em ano de pleito nacio-
nal, quando se acirram as di-
vergências ideológicas, os
pesquisadores garantem que
os simpatizantes e os políticos
dos partidos Democrata e Re-
publicano não são tão dife-
rentes uns dos outros. 

Para Leaf Van Boven, pes-
quisador do Departamento
de Psicologia e Neurociência
da Universidade de Colorado,
câmpus de Boulder, a polari-
zação política costuma ser
superestimada não apenas
nos Estados Unidos, mas nas
democracias, em geral. “Não
é que os pontos de vista se-
jam compartilhados por par-
tidos que se dizem opostos. O
problema é que a diferença
entre um e outro é muito me-
nor do que as pessoas acredi-
tam”, afirma.

MORATÓRIA. O pesquisador
exemplifica com a polêmica
em torno dos gastos públicos
– por pouco, os Estados Uni-
dos escaparam da moratória
no segundo semestre do ano
passado. “Os democratas ten-
dem a ser ligeiramente mais
favoráveis a gastar com a má-
quina pública em compara-
ção aos republicanos, mas
ambos superestimam drasti-
camente a magnitude dessa
diferença, com pessoas de
ambos os partidos vendo os
democratas como mais incli-

nados a apoiar gastos do go-
verno do que eles realmente
são. Ao mesmo tempo, enxer-
gam os republicanos como
muito mais contidos do que
são de fato”, diz Van Boven.

Nesse caso, a diferença, de
fato, era mínima. Para evitar
que o Estado desse calote e,
pela primeira vez, deixasse de
pagar a dívida pública, demo-
cratas apresentaram um pla-
no de corte de gastos de US$
2,7 trilhões nos próximos 10
anos. Os republicanos fizeram
barulho, mas a proposta que
tinham era praticamente a
mesma: reduzir US$ 3 trilhões
nas despesas públicas no
mesmo prazo.

Com uma taxa de desem-
prego beirando os 10% e o
país amargando os piores de-
ficits da história, o papel do
governo nos investimentos
econômicos é apontado como
um dos temas que podem de-

finir as eleições. Para Van Bo-
ven, mesmo que as propostas
de republicanos e democratas
não sejam tão diferentes em
relação à questão, a tendência
das pessoas é considerá-los
em campos completamente
opostos. Reforça-se, então, a
visão estereotipada de que os
primeiros seriam bons pou-
padores (ou pão-duros, de-
pendendo da ideologia políti-
ca), enquanto os segundos
confiariam na força econômi-
ca do Estado (ou seriam es-
banjadores, para seus opo-
nentes). 

O pesquisador explica que,
embora as análises de suas
pesquisas se concentrem na
polarização política dos Esta-
dos Unidos, a tendência de
supervalorizar essas diferen-
ças vai além do território ame-
ricano e se amplia mesmo pa-
ra outras questões. O cientista
social sustenta que, ao rotular

os indivíduos e encaixá-los
em determinado grupo, as
pessoas começam a enxergar
na percepção sobre as diver-
gências em relação aos oposi-
tores. 

DIVISÃO. Um dos estudos pu-
blicados por Van Boven em
parceria com outros pesquisa-
dores ressalta que, de acordo
com o Instituto Gallup, 64%
dos americanos acreditam
que a política está mais pola-
rizada agora do que no passa-
do. Acontece que, na prática,
isso não é verdade. John
Chambers, professor de psi-
cologia da Universidade da
Flórida, que assina com Van
Boven uma pesquisa sobre o
tema, diz que há quatro déca-
das o cenário praticamente
não muda.

Chambers analisou o ponto
de vista dos cidadãos em rela-
ção a 10 tópicos, como gastos

com Defesa e financiamento
da saúde pública, com base
em pesquisas realizadas entre
1948 e 2008, incluindo 26 mil
pessoas e abrangendo todas
as eleições presidenciais des-
de então. Além de opinar so-
bre diversos temas, em cada
um deles o respondente tinha
de dizer como imaginava que
seria a resposta daqueles que
tinham um perfil político dife-
rente. Dessa forma, ele pôde
analisar como os eleitores en-
xergavam as diferenças entre
as atitudes dos simpatizantes
dos partidos Republicano e
Democrata. 

Segundo os resultados, a
percepção que democratas
têm de republicanos e vice-
versa não alterou ao longo do
tempo, e desde a década de
1970, o nível de polarização
mantém-se estável. “Concluí-
mos que a polarização não é
grande como pensamos. De-

mocratas e republicanos
acham que são muito mais di-
ferentes do que de fato são e
que isso não tem mudado,
apesar de a maioria dos ame-
ricanos terem achado que
sim”, diz o pesquisador. 

MODERADOS. Chambers tam-
bém concluiu que, quanto
mais engajado politicamente,
mais um eleitor tende a acre-
ditar que é muito diferente do
grupo opositor. Aqueles que
se identificam como modera-
dos, no sentido de não serem
partidários, mas votarem
conforme as propostas dos
candidatos, são os que menos
veem diferenças entre repu-
blicanos e democratas. Ele
afirma que, nas eleições pre-
sidenciais de 2008, os ameri-
canos que tomaram forte par-
tido tanto de Barack Obama
quanto de John McCain eram
os que afirmavam com mais
veemência que havia uma
enorme diferença entre os
dois grupos. Já os cidadãos
que não se empolgaram nem
com um nem com outro não
viam tanta disparidade entre
os candidatos. 

“O mais problemático é
que, ao se dividir em grupos e
imaginar que eles são comple-
tamente diferentes, muitas
pessoas se convencem que
não apenas são polarizadas,
mas que os seus oponentes do
ponto de vista ideológico são
seus inimigos”, observa
Chambers. “Isso é ruim para
todos”, acredita. Essa era uma
opinião que, em 2005, o então
senador Obama também ti-
nha. Em um discurso, ele dis-
se que acredita “firmamente
que quando demonizamos (os
adversários) e supresetima-
mos as diferenças, nós perde-
mos”. “Se emburrecermos o
debate político, perdemos.
Um eleitorado polarizado é cí-
nico e egoísta”, declarou.

TRÊS PERGUNTAS PARA

LEAF VAN BOVEN, PESQUISADOR DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
E NEUROCIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE COLORADO EM BOULDER

Embora o foco de sua 
pesquisa seja a realidade 
americana, o senhor acredita 
que a tendência de superestimar a
polarização política 
é comum em democracias 
como um todo?
Eu não tenho dados para falar sobre isso
diretamente, mas acho que superestimar a
polarização é algo endêmico quando
falamos de grupos políticos. Existem várias
razões para isso. Uma delas é que separar
as pessoas em grupos faz com que se
exagere as diferenças percebidas entre elas,
e isso é verdadeiro para qualquer coisa, seja
branco/negro, jovem/velho ou
homem/mulher. Outra razão é que, uma vez
que as pessoas são categorizadas dentro de
grupos, elas ficam motivadas a ver o próprio
grupo como diferente e melhor,

comparando-se aos outros. Dessa maneira,
as pessoas mantêm a identidade grupal,
raciocinando que “nós somos desse jeito e
eles são daquele jeito”. 

Se a polarização política é 
um mito, como ele 
foi construído e perpetuado?
Eu arriscaria duas especulações. Primeiro, é
verdade que as pessoas que são eleitas são
nitidamente polarizadas e tornam-se cada vez
mais radicais em suas conivicções ao longo do
tempo. Portanto, é plausível que as pessoas
infiram que os cidadãos comuns são tão
polarizados quanto. Em segundo lugar, é fato
que a mídia salienta muito as divisões entre
democratas e republicanos, esquerda e direita.
Em parte, isso pode ser porque o conflito
entre partidos parece vender melhor do que
ausência de um conflito. Há também alguma

verdade no fato de que, pelo menos no
sistema americano, a política é um jogo no
qual apenas um partido pode ganhar. Mesmo
que os democratas e os republicanos não
sejam tão diferentes uns dos outros, apenas
um democrata ou republicano “ganha” a Casa
Branca, e essa competição pode fazer as
diferenças parecem maiores do que são.

O senhor acha que alguém 
sai ganhando com essa dimensão exagerada
da polarização?
Sou cético. Não está claro sobre quem sai
ganhando quando a polarização dos políticos
chega ao mesmo nível entre os cidadãos
comuns. Sequer está claro se os políticos se
beneficiam, eles mesmos, com essa situação,
porque a polarização exagerada pode
dificultar a elaboração e a implementação de
políticas públicas. 

■ VISÃO INFANTIL

REBECA RAMOS

Olhos apertadinhos em dire-
ção ao quadro-negro e queixas
posteriores de dor de cabeça.
Sintomas como esses muito fre-
quentemente indicam alguma
alteração na visão durante a in-
fância. De acordo com dados do
Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia, 30% das crianças em
idade escolar têm problemas de
refração, que podem interferir
no desempenho nos estudos.
Essa percentagem representa
cerca de 8 milhões de pessoas
entre 7 e 14 anos. O Ministério
da Educação indica que, em
22,9% dos casos, esses proble-
mas são as principais influên-
cias para a evasão escolar. Nesta
época de início de ano letivo, es-
pecialistas recomendam avaliar
a visão dos filhos para evitar
problemas futuros.

Dispersão, lentidão ao copiar
ou proximidade dos olhos com
cadernos e livros podem ser in-
dicativos de dificuldades para
enxergar. Segundo Robson
Marciano, oftalmologista do
Hospital Oftalmológico Pacini,
os principais problemas são a
miopia, o astigmatismo e a hi-
permetropia. “No caso das
crianças, no entanto, em vez de
a alteração da visão ser para
perto, a dificuldade mais co-
mum é de enxergar coisas que
estão mais longe”, explica.

Ele conta que o diagnóstico
deve ser feito anualmente a par-
tir de 1 ano. “Como a criança
não tem parâmetro, ela muitas

vezes não percebe a alteração,
por isso é importante sempre
levá-la ao médico”, aconselha.
Ricardo Dislich, pai de Laura
Dislich, 7 anos, percebeu que a
filha tinha algum problema na
visão quando a menina tinha
pouco mais de 1 ano, pois um
dos olhos da menina estava
“torto” (estrábico). “Observa-
mos também que ela se aproxi-
mava muito das coisas para ver.
Levamos em um especialista e
descobrimos que ela tinha hi-
permetropia”, recorda.

O esforço que Laura fazia pa-
ra enxergar foi o que interferiu
com os olhos dela — segundo o
pai, os médicos afirmaram que,
se a menina não tivesse come-
çado a usar os óculos ainda pe-
quena, poderia até ter ficado ce-
ga de um dos olhos. “Ela não de-
senvolveria a visão do olho com
mais grau (de hipermetropia)”,
justifica. Desde 1 ano a menina
usa óculos, mas o grau só au-
mentou, ao contrário do que es-
perava o pai. “Achei que estabi-
lizaria”, recorda.

O especialista Robson Mar-
ciano sustenta que, ao contrário

do que muitos acreditam, os
óculos atacam os sintomas e
permitem uma melhora ime-
diata, mas não interferem na
progressão da doença. Em ca-
sos como o de Laura, que se
manifestam ainda muito cedo,
a tendência, inclusive, é de pro-
gressão do mal. “Por isso é tão
importante que a avaliação seja
feita todos os anos. Em alguns
casos, deve ser feita com inter-
valo de três a seis meses. Varia
de caso a caso”, destaca. 

DESCONCENTRADA. A professora
aposentada Lúcia de Fátima
conta que sua filha, Ana Helena
Felix, 12 anos, se queixou, no
fim do ano passado, de dor de
cabeça e vista cansada. “Ela di-
zia que não conseguia ver o
quadro direito e que os olhos
doíam muito”, lembra. Com is-
so, a mãe decidiu procurar aju-
da especializada para a menina
e descobriu que a filha estava
com miopia. De acordo com a
mãe, esse problema pode ter si-
do descoberto porque Ana ha-
via sido trocada de lugar para o
fim da sala. “Ela não chegou a

ter um mau desempenho na es-
cola, mas foi um desconforto
para ela”, lamenta. 

Para Daniel Moon Lee, só-
cio-diretor e chefe do Departa-
mento de Catarata e Implantes
de Lentes do Hospital de Olhos
Inob, é imprescindível que os
pais prestem atenção em mu-
danças no comportamento da
criança, tais como queda de
rendimento, lacrimejamento
excessivo, aversão à luz, olhos
vermelhos e com secreção, tre-
mor ocular, dor ou coceira.
“Eles podem indicar proble-
mas, como erros de refração
que podem ser tratados ainda
no começo”, acredita. O espe-
cialista ressalta que, se não for
tratada desde cedo, a criança
pode desenvolver ambliopia,
diminuição da visão decorren-
te do não estímulo visual.

“Se a criança não enxerga
bem e não é tratada, ela não
tem estimulação e não desen-
volve a função dos olhos”, ex-
plica. Pensando nos proble-
mas futuros, Tatiana Cunha,
mãe de Lorena Benon, 7 anos,
buscou ajuda para enfrentar o
problema de “lateralidade cru-
zada” da filha. Lateralidade é a
predisposição do ser humano
em utilizar, preferencialmente,
um dos lados (olhos, mãos os
pés) mais que o outro. Essa do-
minância de um dos lados é
normal, mas, quando não é
sincronizada — por exemplo, o
olho esquerdo e a mão direita
—, se chama de lateralidade
cruzada. 

Volta às aulas como laboratório
DANIEL MOON LEE

SÓCIO-DIRETOR E CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

CATARATA E IMPLANTES DE LENTES DO HOSPITAL DE OLHOS INOB

Se a criança não enxerga bem e não é
tratada, ela não tem estimulação e não
desenvolve a função dos olhos.”

❞
IDEOLOGIA - Depois de analisar as convicções políticas dos norte-americanos, pesquisadores concluem que as diferenças
entre democratas e republicanos são menores do que o apontado. Tendência de exagerar divergências seria universal
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 fev. 2012, Seudinheiro, p. B5.  




