
Reportagem

De como a curta tradição brasileira engendrou uma autêntica
babel partida'ria, confundindo o discurso e a prática da política.

OS PARTIDOS
part os

Quando depôs pela primeira vez
numa CPI até então pouco respeita-
da pela opinião pública, mas que
viria a dar a munição para despejar
o presidente da República, Paulo
César Farias disse que a legislação
partidária e eleitoral brasileira era
hipócrita. Embora saísse da boca de
quem viria a ser reconhecido como
um dos maiores falsários da histó-
ria da República, parlamentares,
empresários e um amplo espectro
da sociedade que gira em torno do
poder tiveram que engolir em seco.
Afinal, sabiam-se todos partes de
um sistema sobre cujas deforma-
ções o ex-tesoureiro de campanha e
o próprio Colior de Mello opera-
ram uma das mais colossais extor-
sões à boa-fé do eleitor brasileiro.

No silêncio constrangedor que
se seguiu à declaração ou na ressaca
cívica e inesperada do pós-
impeachment, cidadãos de todas as
camadas entenderam - talvez um
pouco tarde - que, se houve PC e se
houve Collor, é porque houve um
sistema partidário corno o que está

Ramiro Batista

aí: algumas dezenas de partidos
inexpressivos e lideranças irrele-
vantes, abertos a todo tipo de aven-
turas, além de um legislação eleito-
ral que muda ao sabor das ondas do
mesmo tipo de oportunismo que
engendrou essa massa disforme de
anti-representatividade.

Para se ter uma idéia da
esquizofrenia desse sistema, a pro-
fessora do Departamento de Ciên-
cias Políticas da UFMG, Fátima
Anastasia, lembra que os dois mai-
ores partidos nacionais - o PMDB e
o PFL - detinham mais de 70% da
representação no Congresso Naci-
onal em 1989, mas não consegui-
ram atingir, juntos, 2% dos votos
nas eleições presidenciais. Foi na-
quele ano que a sociedade tomou
conhecimento de um tal Partido da
Reconstrução Nacional, o PRN, re-
gistrado às pressas por um oportu-
nista de um pequeno Estado, sem
nenhuma base parlamentar e sem
experiência de voto.

A facilidade com que se cria
partidos, sem nenhum lastro em

linha programática e respaldo de
votos, fez com que o país tivesse, até
outubro, 20 partidos com registros
definitivos flO Tribunal Superior
Eleitoral e outros 15 com registros
provisórios. Isso não impediu que
em Belo Horizonte, por exemplo,
26 participassem das eleições mu-
nicipais com todos os direitos pre-
vistos na atual legislação e constitu-
íssem uma Câmara Municipal tam-
bém com traços dessa esquizofrenia
partidária. Tem 14 partidos de colo-
ração ideológica que a sociedade
não identifica e o partido do prefei-
to eleito (PT) tem menos vereadores
que o do candidato do ex-prefeito
(PSDB), que amargou um 4 9 lugar
na disputa majoritária. No Estado a
esquizofrenia é ainda maior: os dois
maiores partidos - PMDB e PFL -
têm maioria na Assembléia
Legislativa e elegeram, nas últimas
eleições, 494 dos 756 prefeitos e
mais de 3.300 vereadores, mas o
governador está sem partido.

O Brasil chegou a esse amonto-
ado de partidos por uma legislação
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extremamente liberal que, emte com registro provisório
seu maior defeito, permite que	O Brasil chegou a este	Partido Nacionalista dos
alguém se candidate, se eleja com Trabalhadores Brasileiros
registro provisório e permaneça	amontoado de partidos	(PNTB). Como ele, um ca-
no cargo mesmo quando oparti--	rioca chamado Bons
do é extinto. A partir de registro	por uma legislação	Nicolaesvski criou o
comum em Cartório e publica-	extremamente liberal	PSd0B, uma dissidência do
ção no Diário Oficial da União	 Partido Socialista, criada
de Estatuto, Manifesto e Progra-	 para que Sebastão Nery fos-
ma com 101 assinaturas, o parti- se candidato a vice-prefei-
do tem um ano para formar comis- governo de Minas, Hélio Garcia, e to no Rio de Janeiro, em 1985, quan-
sões provisórias por nomeação em de alguns deputados, que tenta- do de seu rompimento com o gover-
1 /5 dos municípios de um mínimo ram a formação do Partido das Re- nador Leonel Brizola, a quem
de nove Estados e fazer convenções formas Sociais (PRS), extinto ai- Nicolaesvski viria a apoiar depois.
para constituir diretórios munici- guns meses depois das eleições de Pelas propostas que tramitam
pais e regionais. Não precisa de 90. Mas também criou extremas no Congresso Nacional, estipulan-
votos ou qualquer representação facilidades para oportunistas aves- do na melhor das hipóteses um
política em casas legislativas para sos a programas partidários ou li- mínimo de 3% de desempenho
obter o registro definitivo. E da or- vre atiradores como Coilor ou João eleitoral em um mínimo de nove
ganização até a extinção, seus mem- de Deus Barbosa de Jesus. Este Estados para que o partido sobrevi-
bros gozam de todos os direitos da paulista de 60 anos já constituiu va, o país teria hoje apenas 14 par-
legislação aplicada a partidos cons- três partidos em três anos, sem ne- tidos em funcionamento. Dos 20
tituídos, inclusive o de permanecer nhuma identidade entre si, salvo com representação no Congresso
nos cargos.	 uma	tênue evocação de Nacional, restariam nove: PDC,

Essa anomalia abriu brechas trabalhismo: Partido do Movimen- PDS, PDT, PFL, PMDB, PRN, PSDB,
para políticos que se sentiram sem to da Unificação Trabalhista PT e PTB. O conflito que se coloca,
espaço em outros partidos, como (PMUT), Partido Nacionalista dos entretanto, como adverte a mesma
foi o caso do então candidato ao Trabalhadores (PNT) e o atualmen- Fátima Anastasia, é que no afã de
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Wanderl.ey
Dois ou três partidos vocalizam ogrosso dos interesses da sociedade

Guedes
O mal não é que haja muitos partidos, masque sejam fracos

eliminar as legendas de aluguel,
uma reforma desse tipo acabe
inviabilizando partidos de base
nitidamente ideológicas como PC,
PCd()B, PSB ou PPS, naturalmente
pequenos, por representar faixas
menores de linhas de pensamento
da sociedade, mas indispensáveis
num sistema que pretenda a
pluralidade de idéias.

FRAGILIDADE - Ao contrário dos
deputados e do mundo político em
geral que combatem a fragmenta-
ção partidária como mãe de todas
as desgraças do sistema eleitoral
brasileiro, Fátima e seus colegas das
Ciências Sociais não acham que o
número de partidos seja o grande
mal. O doutor em Ciência Política
pela Universidade de Stantford e
membro do Instituto de Estudos
Experimentais da Associação Bra-
sileira de Instrução, Wanderley
Guilherme dos Santos, lembra que
grandes democracias - como a dos
Estados Unidos, da Inglaterra e de
alguns países europeus - contam
com dezenas de partidos, mas aca-
bam prevalecendo apenas dois, três
ou no máximo quatro que vocalizam
o grosso dos interesses da socieda-
de.

Também doutor pela Universi-

dade de Chicago, o cientista social e
diretor da empresa de pesquisas
Sensus, Ricardo Guedes, chama a
atenção para o fato de que, tradici-
onalmente, a grosso modo, os paí-
ses se dividem em núcleos de repre-
sentação de esquerda e de direita,
que se antagonizam na forma de
gerir a economia. Quando não se
chega a um bom acordo social, a
economia vai mal e começa haver
instabilidade, abrem espaço para
um núcleo centrista, E o caso recen-
te da Inglaterra, onde o Partido Li-
beral, de centro, começou a crescer
e já atingiu 20% dos votos nas últi-
mas eleições depois de um longo
reinado de estabilidade na econo-
mia e de monopólio dos dois
mastodontes de direita e esquerda,
os Partidos Conservador e Traba-
lhista. Outro exemplo é o desempe-
nho inesperado - também cerca de
20% dos votos - do candidato inde-
pendente Ross Perot nas últimas
eleições presidenciais americanas,
contra o velho oligopólio dos Parti-
dos Republicano e Democrata, sín-
dicos por vários anos de uma eco-
nomia que começa a dar sinais de
fadiga.

Assim, o mal não é que haja
muitos partidos, mas que sejam fra-
cos, não tenham uma organicidade,

no sentido de cristalizar os interes-
ses, opiniões ou projetos da socie-
dade - o que evitaria o voto em
homens e, principalmente, em sal-
vadores circunstanciais da pátria,
como Coilor. O sociólogo Ronald
de Oliveira Rocha, conselheiro edi-
torial da revista Teoria & Debate e
diretor da editora de estudos políti-
cos Projeto Joaquim de Oliveira, diz
que, salvo o atual Partido dos Tra-
balhadores e algumas experiências
de esquerda - como os partidos co-
munistas e socialistas -, o Brasil
nunca teve um partido orgânico
neste sentido. Todos os grandes par-
tidos nasceram de um acerto entre
as elites, com função meramente
eletiva, espécies de comitês eleito-
rais, quando não criados à sombra
e em torno do Estado.

Não havia, por exemplo, dife-
renças ideológicas entre o Partido
Social Democrático (PSD) e a União
Democrática Nacional (UDN), os
últimos dois grandes que polariza-
ram a vida político-partidária bra-
sileira entre 1946 e 64, mais em tor-
no da conquistado poder do que de
idéias. O PSD nasceu atrelado à
máquina administrativa, por influ-
ência de Getúlio Vargas - assim
como seu irmão siamês na área sin-
dical, o PTB -, e a UDN como frente
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deiro dessa mesma
tradição, desprovido
de princípios de ci-
dadania, que nunca
se sentiu como sujei-
to político. Ao con-
trário, sempre achou
que política é negó-
cio para os patrões,
os ricos e poderosos.
Com isso, entrega o
voto como obrigação
a que tem que cum-
prir de vez em quan-
do, com o qual passa
um cheque em bran-
co ao seu represen-
tante e volta para
casa, como se tudo o
que diz respeito à ad-
ministraçãode sua ci-
dade, seu estado e seu Ronald:

país não lhe dissesse Os grandes partidos nasceram de um acerto entre as elites

respeito.
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de oposição disposta a destronar,
combatendo os mesmos hábitos que
adotava quando ocasionalmente
ocupava o poder. Embora visse pelo
menos algumas diferenças sutis de
comportamento entre os membros
dos dois partidos, a sociedade não
vê hoje, recorda Ronald, diferenças
substanciais entre o PDS e o PMDB,
sucedâneos da Arena e do MDB, os
dois partidos criados pelo regime
militar de 64. Muito semelhante à
situação de 46, o primeiro nasceu
para dar sustentação ao governo e o
outro aglutinou toda a frente de
oposição. Embora tivessem diferen-
ças ideológicas claras na origem, ao
fim do regime defendem o mesmo
núcleo comum de idéias para reso-
lução dos problemas econômicos e
sociais e são identificados igual-
mente como partidos no poder. As
ligeiras diferenças de postura - mais
conservadora ou mais liberal -
dependem apenas da variada
gama de tipos que os compõem,
tão diferentes entre si como
Ulysses Guimarães e Orestes
Quércia.

Esse acerto entre as elites,
próprio de um país que não
teve rupturas bruscas com a
velha ordem e onde até as revo-
luções foram resolvidas em
gabinete, não permitiu que
agremiações partidárias nas-
cessem de correntes de pensamento
e de projetos sociais. Muito ao con-
trário, PSD, UDN e PTB foram fruto
do que Fátima Anastasia chama de
uma herança "mais que perversa".
Aquela em que as classes empresa-
riais e trabalhadoras foram
cooptadas para os partidos, a partir
da revolução de 30, através do
populismo de direita e do
sindicalismo pelego.

A isso Ronald Rocha acrescenta
o próprio desinteresse do eleitor,
circunscrito ao que ele chama de
"hegemonia passiva", que pode ser
tanto origem quanto consequência
da questão. Ou seja: o cidadão her-

volta para casa

Sem maiores compromissos
com a pólis que constitui, esse cida-
dão vota em pessoas OU em alguns
objetivos imediatos, que podem ser
um emprego ou um calçamento para
sua rua. A partir de uma compila-
ção de pesquisas, Ricardo Guedes,
da Sensus, mostra que o eleitorado
brasileiro, em 1978, estava dividido
em um terço de votos ideológicos,
um terço de votos de cabresto e um
terço de voto pragmático, aquele
destinado a conseguir emprego ou
uma benfeitoria. O percentual de
votos de cabresto caiu para 8% em
1986, mas, em compensação, o ide-
ológico também caiu para 15% e o

pragmático subiu paraoto	55% O último balanço
de pesquisas da Sensus,sa	sobre identificação par-

co	tidária, realizadas en-
tre 89 e 92, apontou que

e	nada menos que 35% do
eleitorado preferem vo-
tar em pessoas, 20% vota
em partidos e/ou pes-
soas e apenas 15% vo-
tam em partido. Os ou-

tros 30% não souberam responder.
O sociólogo Antônio de Pádua, com
base em dados de sua empresa de
pesquisas CP2, afirma que apenas
30% dos 58% conseguidos pelo can-
didato Patrus Ananias à Prefeitura
de Belo Horizonte foram dados com
firme disposição de votar no seu
partido, o PT. A maior parte do
todo vem de um comportamento
que relaciona o partido a
modernidade e honestidade, sem
sequer conhecer a fundo o que pro-
põe o seu programa.

Ronald Rocha acredita que há
um mínimo de voto consciente em
partidos. Há o eleitor tradicional do

O cidadão entrega o
como obrigação, pa
um cheque em bran
ao seu representante
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PDS ou do seu dissidente, o PFL,
claramente conservador, que acre-
dita no partido como resguardador
da ordem, pouco simpático a mu-
danças. Assim como há o do PMDB,
com características semelhantes, na
medida em que defende mudanças,
mas sem rupturas bruscas na or-
dem estabelecida. E mesmo o do
PSDB, que acredita no partido como
uma versão mais pura do PMDB em
que ele acreditou um dia, com uma
visão mais moderna de democracia
social e um certo charme intelectu-
al, em função da elite intelectual
que o compõe. Líder do PSDB na
Assembléia, odeputado José Militão
acha que a maior parte do voto no
seu partido é ideológico e explica
com o bom resultado nas últimas
eleições em Belo Horizonte, onde
fez mais vereadores que o partido
do prefeito êleito.

CONCESSÕES - O que poderia ser
entendido como mais um caso de
infidelidade do eleitor, pode muito
melhor ser explicado como mais
um caso de partidos que nasceram
de cima para baixo, como arranjos
de elites ou dissidências, sem

vinculações com interesses e proje-
tos mais duradouros da sociedade.
E que, ao invés de crescerem de
encontro ao eleitor para tentar al-
gum viés ideológico, preferiram
aproveitar a oportunidade de usu-
fruto do poder. E o caso clássico e
mais recente do PMDB, que tinha
60% da preferência nacional em
1983, segundo outra pesquisa cita-
da por Ricardo Guedes. O país esta-
va saindo há poucos anos de uma
ditadura radical e de eleições con-
troladas, e o único partido de opo-
sição bem estruturado avançava
vertiginosamente sobre todas as
capitais, cooptando o grosso dos
protestos da sociedade. Apenas seis
anos depois, porém, em 1989, este
partido detinha apenas 8% de iden-
tificação partidária e conseguia
pouco mais de 1% dos votos nas
eleições presidenciais. No intervalo
entre uma pesquisa e outra, o parti-
do fez nos governos estaduais e nas
prefeituras que ocupou, nas Assem-
bléias Legislativas e no Congresso
Nacional, tudo o que condenava
durante os anos do regime militar.

O líder do partido na Assem-
12

bléia, deputado Mauri Torres, afir-
ma que o PMDB foi o grande recep-
táculo das vocações nacionais quan-
do abraçou sob a ditadura as gran-
des causas do eleitorado, como o
fim dos casuísmos eleitorais e a re-
conquista dos direitos democráti-
cos. Mas admite que o partido en-
frenta o desafio de conciliar num
mesmo barco membros e militantes
com práticas saudáveis que remon-
tam às origens do partido com ou-
tros que praticam o cientelismo e o
casuísmo. José Militão explica, na
origem do PSDB, muito da enrasca-
da em que se meteu o então maior
partido de oposição do continente
ao tentar abarcar todas as correntes
ideológicas da sociedade. Isso, com
a incorporação a seus quadros de
homens que nada tinham a ver com
sua origem, quando não totalmente
estranhos ao ninho: como Roberto
Santos, governador da Bahia e do
PDS em 1974, quando a polícia esta-
dual arremessou cachorros sobre a
figura mais importante que o parti-
doproduziu e venerou: UlyssesGui-
marães.

Como não têm consistência ide-



Carlos Pereira:
Os partidos devem negociar, mas sem deixar o seu eixo cultural

OS PARTIDOS PARTIDOS

ológica e vínculos mais estreitos
com o eleitor, os partidos são con-
fundidos com seus lideres, que não
raro transformam a representação
ou o cargo em uma propriedade
pessoal, sobre o qual não há contro-
le formal. O princípio de que o par-
tido é produto da ação de homens e
não de idéias leva geralmente os
políticos a defenderem - corno em
muitas das propostas de reforma
atuais - o fortalecimento dos candi-
datos como pressuposto de fortale-
cimento dos partidos. E esse fortale-
cimento dos homens significa, mui-
tas vezes nessa sociedade de inte-
resses imediatos, barganhas vanta-
josas de poder, para interesses pes-
soais dos eleitos, sem correspon-
dência alguma com os princípios
do partido pelo qual se ele-
geram. O que explica em par-
teo que vai distanciando cada
vez mais os partidos da Soci-
edade a que representam.

O único partido que nas-
ceu das bases, tem um pro-
grama coerente e é fiel a seus
princípios - embora muito
da prática de alguns de seus
membros tenha um viés
clientelista e corporativo - é
o Partido dos Trabalhado-
res. Nascido na região operária do
ABC paulista, no bojo do primeiro
movimento sindicalista que ofere-
cia uma alternativa séria ao históri-
co sindicalismo atrelado ao Estado,
o PT seduziu os estudantes, parte
da Intelectualidade e da Igreja com
um projeto socialista de sociedade e
uma radicalização democrática em
articulação com os movimentos so-
ciais.

À medida que cresce e vai se
transformando num partido de
massa, fazendo concessões ao que
pensa a média da sociedade brasi-
leira, o PT está sob o mesmo risco de
se transformar num partido desfi-
gurado, praga que acometeu todos
os que cresceram e chegaram ao
poder, sem conseguir conciliar o

discursoàs vezes romântico de cam-
panha com o exercício do cargo. O
caminho, como revela o líder do
partido na Assembléia e seu presi-
dente em Minas Gerais, Antônio
Carlos Pereira, é o que já vem ocor-
rendo: algumas adaptações lógicas
ao programa original, transforman-
doem busca de conquistas sociais o
que era uma clara aposta numa
sociedade socialista, ao mesmo tem-
po que ampliando o leque de articu-
lação das classes trabalhadoras com
o pequeno em presariado, por exem-
plo.

Não há nada mal também que
OS partidos se transformem desde
que não saiam de seu eixo central
para negociaras conquistas que pre-
ga para seu eleitorado. Como 1cm-
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bra Ricardo Guedes, a his-
tória de todos os partidos
de cunho social democrata
europeus foram espécie de
apefeiçoamentos de parti-
dos radicais com vin-
culações na classe traba-
lhadora. Esses partidos fo-
ram fazendo acordos soci-
ais com a direita, sem per-
der de vista suas origens. E

o queocorre hoje com o PT, que
pode, como antevê o cientista polí-
tico Jarbas Medeiros, se transfor-
mar numa boa alternativa de parti-
do social democrata reformista,
aprofundando acordos sociais, fa-
zendo USO do que falta ao PSDB:
lastro intelectual com base sindical
e voto popular. Medeiros ainda vis-
lumbra outras duas alternativas
para o partido: retornar a
radicalização democrática e socia-
lista do seu projeto original - fazen-
do inclusive alianças com os peque-
nos partidos de esquerda que terão
dificuldades de se constituírem a
partir da nova reforma partidária -
ou virar apenas uma UDN de es-
querda, aquela que se restringia a
fazer boas administrações com um

Os partidos são confundi-
dos com seus líderes que,
não raro, transformam a

representação em
propriedade pessoal
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José Bonifácio:
Precisamos de uma boa legislação que crie justiçzinadisputa
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discurso moralista, sem adensar um
projeto de sociedade.

De uma forma geral, cientistas
políticos e os próprios políticos con-
cordam que o país poderia estar
melhor partidariamente se tivesse
sido dada desde sempre oportuni-
dade para que os partidos cresces-
sem e fossem sendo consagrados ou
punidos pelo voto. Até mesmo pela
própria modernização, via urbani-
zação, da sociedade, corno nota
Antônio Carlos Pereira. O proble-
ma é que as curtas experiências
multipartidárias brasileiras foram
interrompidas quando estavam na
adolescência, entrando no proces-
so de decantação natural de qual-
quer sistema. Foi o caso da Revolu-
ção de 30, que fulminou os partidos
estaduais, e da múltipla vida parti-
dária gestada a partir de 1946, até
com o Partido Comunista,
trocada pelo Regime Mili-
tar por dois partidos de
laboratório.

Representante de uma
ponta do que houve de
mais genuíno na política
brasileira - a velha rivali-
dade PSD/UDN - o líder
do PDS na Assembléia,
José Bonifácio, diz que seu
grupo e seus maiores ad-
versários do PSD, os Bias, tiveram
que "ficar tudo num balaio" só, a
Arena, assim que foi imposto o
bipartidarismo pelo golpe de 64.
Nenhum dos dois lados simpatiza-
va com o MDB. Ele tem certeza,
como muitos dos cientistas políti-
cos, que esses partidos gestados
desde a organização social pós-Re-
volução de 30 chegariam a algum
lugar, à medida que o eleitor fosse
separando o trigo do joio, em elei-
ções livres. Da mesma forma que
acreditam que a recente vida
multipartidária brasileira, irrom-
pida após o represamento da dita-
dura militar, com menos de uma
década de vida, chegará à decanta-
ção e ao fortalecimento dos parti-

dos. Para isso, será preciso uma boa
legislação que crie justiça na dispu-
ta - inibindo, entre outras coisas, o
abuso do poder econômico -, resta-
beleça o valor do voto proporcio-
nal, crie fidelidade e possibilite a
organização dos partidos em bases
sólidas.

Como diz Wanderley Guilher-
me, da ABI, não se pode jogar fora
a história eleitoral brasileira, a or-
ganização partidária que desde 46,
mal ou bem, construiu a pó/is brasi-
leira. Ele lembra, como consolo e
conselho contra a pressa, a idéia de
que todas as grandes nações passa-
ram pelo processo brasileiro: uma
monarquia absolutista que se
tranformou numa República

Oligárquica (entre 1890 e
1930) e começou a cons-
truir aos tropeços a vida
partidária. Lembra que
temos menos de 50 anos
de vida partidária, en-
quanto o Parlamento in-
glês, nos moldes em que
está hoje, foi urna experi-
ência construída em mais

de 50() anos, desde as origens na
Igreja Medieval, em que padres que-
riam dividir o poder com a Corte
Papal.

O que deve ser tomado como
sinal de que discussões urgentes e
inadiáveis corno a da opção entre
Parlamentarismo ou Presidencia-
lismo, por exemplo, devem ir mais
devagar. Aliás, lembrando que as
mudanças políticas são lentas, o
próprio Wanderley lembra que não
há história de país que tenha feito
um plebiscito para decidir se muda
de regime. Como possivelmente não
terá havido democracias bem suce-
didas que fizeram partidos em la-
boratório ou em acordos de gabine-
te.

Não se pode jogar fora a
história eleitoral brasileira
que, mal ou bem, construiu

a pó lis brasileira
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Clêuber Carneiro:
Se meu gabinete fosse um laboratório científico de política perdia todas as eleições

OS PARTIDOS PARTIDOS

Com a autoridade de quem
já participou de quatro legislaturas
às custas de seu trabalho pela casti-
gada região do norte, o líder do
PFL, deputado Clêuber Carneiro,
tem uma frase para qualificar o
outro lado da realidade brasileira
que passa muito longe dos progra-
mas de longo prazo dos partidos.
"Se eu fizer do meu gabinete um
laboratório científico de política,
eu perco todas as eleições", diz ele
no sotaque carregado de sua gente
para explicar como é que se ganha
eleição num Estado do tamanho da
França e com problemas das di-
mensões da Somália, onde é preciso
camuflar as idéias e fazerum traba-
lho assistencial para grandes
bolsões de miséria marginalizados
da ação do Estado.

Como ele, o líder do PL, de-
putado Ermano Batista, éum liberal
convencido da necessidade de in-
tervenção do Estado para fazer
justiça social. E, com idéias seme-
lhantes, o líder do PDT, deputado
Ibrahim Jacob, é da tradição do
janguismo, brizolista de ca rteirinha,
com um viés ideológico do tipo
trabalhismo democrático. Todos os
três são homens de tradição parti-
dária, apegados aos princípios de
suas agremiações, defendem uma
fidelidade partidária que puna com
rigor os infiéis e são a favor da
máxima restrição à criação de le-
gendas. Têm em comum,
entretanto, o fato de que nenhum
dos três se elegeu unicamente por
suas idéias.

Clêuber se elegeu e se man-
tém deputado pelo reconhecimento

deum trabalho de assistência que
vem desde seus mandatos de vere-
ador e prefeito de Januária, na
região mineira da Sudene. Ermano
também se elegeu para a primeira
legislatura pelo conhecimento que
obteve como veread ore prefeito de
Mantena, complementado com o
trabalho de advocacia social na re-
gião do Vale do Rio Doce. E
Ibrahim, que também foi vereador
responsável por levar para a sua
Ubá, na Zona da Mata, urna série
de programas federais de cunho
social, atribui sua eleição pela pri-
meira vez a um ambulatório
mantido há vários anos por ele, a
família e mais de 20 voluntários,
onde médicos e dentistas atendem
a cerca de 300 pessoas por dia.

Por laboratório científico,

Clêuber Carneiro entende um cer-
to romantismo que vive da utopia
de se pregar idéias de longo prazo
para quem está com a barriga va-
zia. Para ele, o eleitor de um Estado
empobrecido em sua maior parte
querum parlamentar que seja tam-

bém executivo e capaz de resolver
seus problemas mais urgentes. A
isso a crescenta-se que tantas vezes
os bem intencionados têm que se
confrontar com candidatos
paraquedistas, os que ganham elei-
ções despejando dinheiro em
cidades onde nunca estiveram.
Cleubere Ibrahimjacob têm vários
exemplos de cidades onde perde-
ram eleições por isso.

Embora com origens em pó-
los bem sucedidos do Estado, os
ex-deputados Antônio Faria e Luiz
Vicente Calicchio admitem que é
difícil fazer política num país como
este e numa realidade como essa.
Funcionário do Banco do Brasil com
base em Belo Horizonte, Faria se
elegeu pelo PMDB, perdeu em 86
com boa votação porque o coefici-

Do outro lado da questão
Num Estado de regiões miseráveis, onde mal

chega a ação do Estado, os deputados
têm que sacrificar as idéias e fazer assistência
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ente estava muito alto e nem che-
gou perto nas eleições de 90 pelo
PSDB. Resistente a qualquer tipo
de assistência pessoal, ele decidiu
destinar os recursos de suas sub-
vençõesa associações filantrópicas
para amenizar uma situação que
lhe assustava.

Seu primeiro ano de manda-
to, o de 83, foi um dos mais sérios
da recessão brasileira, fazendo com
que o então governador Tancredo
Neves criasse uma espécie de
"sopão", com recursos distribuí-

companheiros e porque, principal-
mente, nunca houve grande
demanda assistencial por aqueles
lados. Mas sempre admitiu e res-
peitou o trabalho dos outros colegas
de outras regiões. "Quem não der
assistência nessas regiões, não se
reelege", entoa ele, em concerto
com a maioria, para acrescentar
que há pouco o que se fazer no
parlamento fora isso. Reeleito em
82 pelo PDS e em 86 pelo PFL, ele
decidiunão se recandidatar em 90
- já pelo PDSB - porque não acredi-
tava que pudessem vir mudanças

saída que ele tem hoje, num Estado
paraplégico, com alguns membros
gordos, como o sul e parte do cen-
tro, e o resto do corpo totalmente
deformado".

É possível numa situação
que, do ponto de vista dos parti-
dos, é anômala, segundo ele.
Ermano está certo de que o eleitor
vota pelo que o seu candidato é
capaz de produzir, mas que está
"sequioso" por votar em partidos.
Isto porque tem saudades de quan-
do votava nos gigantes do passado

Ibrahiin Jacob:	 ErmanoBatista:	 Calicchio:
Tradição do janguismo	 Intervenção no Estado	 Procuradores de partes

dos pela Secretaria de Trabalho e
Ação Social. Ele entende de certa
forma a necessidade de assistência
atrelada a uma promoção social -
"ensinara pescarão invés de dar o
peixe" - em situações de emergên-
cia como a que vive o Brasil já há
vários anos. Porque, afirma, urna
pessoa de barriga vazia não tem
condições de raciocinar e, neste sen-
tido, mal pode ser considerada um
cidadão.

Com base em Guaxupé, no
lado mais rico do Estado, o sul,
Luiz Vicente Calicchio diz que des-
de seu primeiro mandato, de 79 a
83 pela Arena e depois PDS, conse-
guiu se emancipar do serviço
assistencial. Isto porque deixou
muito clara sua postura para os

de curto prazo que mudassem a
característica do parlamento, onde
os deputados, sem plenas prerro-
gativas e em geral atrelados ao
Executivo, acabam reduzidos a pro-
curadores de partes.

A saída, segundo Cleuber
Carneiro, é os políticos caminha-
rem no sentido das melhorias,
buscando o fortalecimento dos par-
tidos e maior consistência dos
programas, conciliando o trabalho
procuratório com idéias de mu-
dança. "Sem tiraropé do chão, que
éa realidade do Estado e da maior
parte do país", diz ele. Na mesma
linha, Ermano Batista diz que o
deputado pode contribuir na for-
mação crítica do eleitorado, mas
que o assistencialismo "é a única

—PSD e UDN -e, mal ou bem, sabia
no que é que estava votando. Para
Ermano, depois de ter sentido que
errou muito nas eleições majoritá-
rias, o elei tor está inseguro. Ediante
do atual quadro partidário
esfrangalhado, "não sabe definir o
que é que se esconde atrás desse
amontodado de legendas e ressen-
te-se da falta de urna referência
qualquer que lhe dê segurança no
voto". Essa referência, com raras
exceções de bolsões rico e mais
urbanizados do Estado, tem sido
somente o currículo de obras de
seus candidatos. Urna situação que,
para ele, pode mudar no dia em
que o Estado cumprir suas funções
e atender plenamente esse cidadão
em suas necessidades.
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