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Quando o clima esquenta, o
conceito de pacto emerge co-
mo salvação da Pátria. Às ve-
zes adquire nova forma de ex-
pressão, mas o sentido é sem-
pre o mesmo. Agora é o ter-
mo concertação, neologismo
de origem espanhola, que sai
da expressão doministro das
Relações Institucionais, Tar-
so Genro, e do discurso do se-
nador Jefferson Peres (PDT-
AM) para interpretar a ne-
cessidade de amplo entendi-
mento político/partidário
com vista à garantia da go-
vernabilidade na próxima
quadra governamental. Gen-
ro começa a trabalhar para
garantir sólida base de apoio
ao segundo mandato de Luiz
Inácio, sinalizando certeza
na vitória do presidente que
assessora. Ao defender um
pacto entre os grandes parti-
dos nosmoldes do que se pra-
ticou no Chile, e cujos efeitos
se fazem sentir na solidez
econômica e na estabilidade
política daquele país andino,
Peres se esforça para afastar
as nuvens de instabilidade
que, circunstancialmente,
surgem nos céus brasileiros.
As condições para se che-

gar a uma concertação eficaz
são inviáveis. A começar pe-
la moldura partidária. A cláu-
sula de barreira, pela qual as
legendas só sobreviverão ca-
so consigam obter, no míni-
mo, 5% dos votos para a Câ-
mara dos Deputados no âm-
bito nacional, sendo pelo me-
nos 2% em nove Estados, de-
verá enxugar as atuais 29 si-
glas para cerca de 10. O que
não será suficiente para se
obter consenso. Os quatro
grandes partidos – PMDB,
PT, PFL e PSDB – e os ou-
tros seis com possibilidade
de superar a barreira do de-

sempenho (PP, PSB, PDT,
PTB, PL e PPS) não mudarão
de cara, caso não sejam disci-
plinados pela fidelidade parti-
dária, fundamental para a mo-
ralização de costumes. Seja
presidente Lula ou Alckmin, o
presidencialismo de coalizão
continuará navegando em
águas turbulentas, sujeito à dis-
tribuição de novos trocados,
mantidas as atuais regras par-
tidárias.
Qualquer pacto só alcança-

rá eficácia se estiver ancorado
nas lições da crise. Entre es-
tas, a de que o atual sistema po-
lítico já deu o que tinha que
dar. Precisa de recauchuta-
gem. A indignação social ex-
pandiu-se a tal ponto que políti-
co e coisa nenhuma se equiva-
lem. Uma engenharia de mu-
danças se instala no sistema
cognitivo nacional para abrir
horizontes na marra. A come-
çar pelo povoamento do Con-
gresso Nacional. Bancadas cor-
porativas, eleitas para atender
a setores específicos, se amplia-
rão. O agigantamento das de-
mandas e carências de segmen-
tos marginalizados; a contra-
riedade social, decorrente de
fatores como impunidade, cor-
rupção e expansão da violên-
cia; e a deterioração de servi-
ços públicos nas três esferas
da Federação tornammais agu-
da a percepção social.
Nessa encruzilhada mar-

cam ponto movimentos articu-
lados. Dentro dela, a concerta-
ção social, feita à revelia dos go-
vernos, ganha corpo. Milhares
de organizações não-governa-
mentais (há cerca de 300 mil
ONGs registradas pelo IBGE)
acolhem demandas de setores.
Algumas agem sob inspiração
ideológica. Massas rurais
acampadas do MST já chegam
ao milhão de famílias. Dá para

enxergar, ainda, uma avalan-
che que ganha força no espaço
de classes médias, insatisfeitas
com a queda do poder de com-
pra. Em 1981 eram 42,53% da
população. Hoje giram em tor-
no de 36%. Cerca de 15 milhões
entraram na faixa da pobreza.
Eis o retrato que escapa à per-
cepção dos sensores políticos.
O que seria de um país pac-

tuado por cima e rachado por
baixo? Se um segundo governo
do PT tiver de enfrentar gra-
ves distúrbios políticos, como
se prenuncia, dá para imaginar
que alguns movimentos, como
o MST, fariam muito barulho
com uma vitória de Alckmin.
Por isso mesmo, os cultores da
concertação deveriam mirar o
olho direito no poder centrífu-
go, a partir do Congresso, sem
tirar o esquerdo das forças cen-
trípetas, que começam a lubrifi-
car armas e armazenar provi-

sões. Somos uma sociedade po-
licrática, em que os centros de
poder se espalham dentro do
Estado. Uma questão inquieta:
a força da organização social
enfraquece a democracia re-
presentativa? Só quando passa
a substituir o poder político.
A formação de novos cen-

tros de poder é um fato no Bra-
sil e tem como causa a pobreza
da ação parlamentar. O povo
se afasta da instituição política
e busca outros meios para dar
vazão às demandas. Os parti-
dos são entes amorfos, tijolos
podres que não dão firmeza a
nenhum pacto. Servem como

cobertores aos fu-
lanos. O personalis-
mo se atola no fun-
do do poço. As so-
bras de fé e espe-
rança desembo-
cam na seara de
poucos moicanos
comprometidos
com idéias (entre
10% e 15% apenas)
e bancadas corpo-
rativas. O ministro
Tarso Genro e o se-
nador Jefferson Pe-
res podem con-
cluir que a concerta-
ção, no Brasil, só
ocorrerá mesmo
após o conserto
(agora com s) do
sistema político e
dos buracos na es-
trada social.●

Gaudêncio Torquato,
jornalista, é
professor titular
da USP e consultor
político. E-mail:
gautor@gtmarketing.
com.br
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A julgar pela maioria das análi-
ses acadêmicas e artigos publi-
cados sobre as últimas eleições,
a esquerda teria feito um retor-
no à cena em grande estilo na
América Latina. Esta versão es-
quemática dos fatos vinha sen-
do amplamente aceita. Agora
surgem interpretaçõesmais so-
fisticadas da paisagem política.
Jorge Castañeda, que foi

chanceler do México, discerne
matizes. Em artigo publicado
na revistaForeignAffairs, distin-
gue duas esquerdas: uma “tem
raízes radicais, mas hoje está
moderna e aberta, ao passo que
a outra é fechada e fortemente
populista”. Para Castañeda, a
primeira esquerda, representa-
da por líderes tais como a chile-
na Michelle Bachelet e o presi-
dente Lula, seria “boa” e deve-
ria por isso ser fortalecida pela
comunidade internacional; já a
segunda vertente pouco ou na-
da teria do ideário de esquerda.
Significaria a volta do velho po-
pulismo autoritário, representa-
do por figuras como Hugo Chá-
vez, Evo Morales e Néstor Kir-
chner. Embora veja méritos na
análise de Castañeda, acho que

o panorama da região é mais
nuançado e complexo.
Numa recente entrevista,

Kenneth Maxwell, brasilianista
britânico, oferece uma perspec-
tiva mais abrangente e menos
alentadora. Para ele, “a esquer-
da não é uma categoria que pos-
sa ser muito útil ou adequada”
para interpretar a realidade
atual. Muito menos se poderia
falar com propriedade de uma
esquerda “errada” e de outra
“certa”: o presidente Lula, por
exemplo, teria passado da cate-
goria de esquerda “errada”, ain-
da em 2002, para se converter
à esquerda “certa” nos últimos
anos (paramuitos, digo eu, per-
dendomesmoqualquer referen-
cial de esquerda). O que estaria
ocorrendo na América Latina
seria uma crise de governabili-
dade, sem produzir um movi-
mento uniforme na direção da
esquerda. Na região há, em ca-
da país, um “mosaico de respos-
tas específicas a estruturas polí-
ticas decadentes e aos cada vez
mais altos níveis de desigualda-
de social e exclusão social”.
Concordo coma visão deMa-

xwell. É na história das transfor-
mações sociais, políticas e eco-
nômicas de cada país, bem co-
monas opções ideológicas esco-
lhidas por seus líderes, que de-
vemos buscar a explicação do
que está ocorrendo. Mas, penso
eu, a distinção entre esquerda e
direita continua útil para a aná-
lise. Embora a esquerda atual
não insista no controle coletivo

dos meios de produção e reco-
nheça o dinamismo das forças
de mercado, o ideal de uma so-
ciedade mais igualitária e de
ampliação dos canais de partici-
pação da sociedade civil perma-
nece como um critério para o
alinhamento político. Assim co-
mo me parece certo que a es-
querda atual rejeita a idéia do
partido-dínamo, força quase ex-
clusiva da mudança social, e
afasta as tentações de diminuir
a importância do Estado de Di-
reito e das instituições repre-
sentativas em benefício da mo-
bilização dasmassas.
Para mim, o governo de Mi-

chelle Bachelet representa o
que hoje se deve chamar de es-
querda. Quarta presidente elei-
ta no Chile pela “Concertación
Democrática” – aliança essen-
cialmente de dois partidos tradi-
cionais, o Socialista e o Demo-
crata-Cristão, que foram rivais
no passado, mas têm sido capa-
zes de se renovar para dar con-
tinuidade e rumoaoChile –, diri-
ge umpaís que exibe boas taxas
de crescimento econômico, res-
peito absoluto ao Estado de Di-
reito, aumento da participação
popular e implementação de po-
líticas de redução da pobreza.
Em contraste, os presiden-

tes Hugo Chávez, da Venezue-
la, e Tabaré Vázquez, do Uru-
guai, representam, conquanto
de forma bem distinta, fenôme-
no justamente oposto ao do Chi-
le: a falência do sistema políti-
co tradicional, num caso, e, no
outro, o cansaço do eleitorado
com os partidos tradicionais,
embora sem ruptura do siste-
ma político. Tabaré Vázquez é
o primeiro presidente eleito
em muitas décadas que não
pertence aos Partidos Blanco
ou Colorado, que governavam
haviamais de cem anos. Seu go-
verno tem oferecido políticas
públicas prudentes e sensatas,
bem como anunciado sua inten-
ção, surpreendente, de se apro-
ximar economicamente dos Es-
tados Unidos. Chávez, ao con-
trário, faz da retórica antiame-
ricanista sua principal bandei-
ra aglutinadora das massas.
Declara-se um “outsider” da
política tradicional, sem filia-
ção partidária, um militar cujo
poder aumenta com referen-
dos e plebiscitos convocados
ao sabor dos acontecimentos e
da conveniência política. O que
há de esquerda em Chávez,
com seu discurso antiamerica-
no que contrasta, na prática,
com a postura realista de ven-
der o petróleo venezuelano ao
país do norte?
O presidente Evo Morales,

da Bolívia, é um caso distinto.
A crise de governabilidade é
crônica na Bolívia. O ineditis-
mo da situação é que Morales
pode reivindicar autênticas li-
gações com os movimentos ét-
nicos. Pela primeira vez o eleito-
rado escolheu umpresidente in-
dígena, este é o verdadeiro sig-
nificado de sua eleição. Impor-

ta secundariamente se ele é
de esquerda, de qual esquer-
da, eventualmente de direita,
ou se é populista em seus mé-
todos e em sua retórica. É ine-
gável que a forma que esco-
lheu para nacionalizar os ati-
vos das empresas estrangei-
ras que exploram gás e petró-
leo na Bolívia, com fanfarra e
ocupação militar, dão sinais
de um populismo ultrapassa-
do. Se ficar nisso, não fará o
que a História espera dele:
que negocie com energia,
mas sem insensatez, os recur-
sos naturais da Bolívia para
melhorar a vida do povo. Se,
com uma atitude objetiva, le-
var mais investimentos e re-
duzir a pobreza, o povo o reco-
nhecerá como um dirigente à
altura dos desafios simbólicos
e práticos de seu país.
O presidente NéstorKirch-

ner é peronista, como o “neoli-
beral” Carlos Menem dos
anos 1990 e o presidente
Eduardo Duhalde, mais re-
centemente. De novo cabe a
pergunta: o que há de esquer-
da no peronismo, que sobrevi-
ve à morte, há mais de 30
anos, de seu fundador, Juan
Perón, que encarnou como
ninguém o populismo latino-
americano?
Não consigo enxergar, nes-

ses casos, uma reviravolta à
esquerda na América Latina.
Fosse o Chile o exemplo, ou
mesmo o Uruguai de Tabaré
Vázquez, caberia o qualificati-
vo. O que vejo hoje em alguns
países é um antiamericanis-
mo com um retorno gradual
ao populismo e, noutros, mui-
ta hesitação quanto aos cami-
nhos a serem seguidos. O po-
pulismo é uma forma insidio-
sa de exercício de poder que
se define essencialmente por
prescindir da mediação das
instituições, do Congresso,
dos partidos e por se basear
na ligação direta do governan-
te com as massas, cimentada
na troca de benesses.
A ameaça do retorno do

populismo à América Latina
e, mais especificamente, à
América do Sul não trará es-
colhas fáceis ao Brasil e ao go-
verno atual. Havíamos conce-
bido a integração econômica
e política da América do Sul,
nos anos 90, com base nos
princípios da democracia polí-
tica e da economia de merca-
do. O exercício da integração
econômica facilitaria nossas
respostas ao desafio da globa-
lização. Todo este edifício po-
de ter suas bases solapadas
se o populismo voltar à re-
gião, travestido de esquerdis-
mo, trazendo consigo o jogo
de rivalidades antigas e mui-
tas vezes pessoais, em lugar
da cooperação institucional
entre nações.●

Fernando Henrique Cardoso,
sociólogo, foi
presidente da República

AlanGarcía,candidato apresidentedoPeru
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Pactuadoporcima,
rachadoporbaixo

Esquerdaepopulismo
naAméricaLatina

GaudêncioTorquato

Lulanãoganha
Pesquisas de vitória no primeiro
turno, cincomeses antes da elei-
ção, oMaluf já ganhou todas, e
semCopa doMundo nomeio. As
pretensões de Serra e deAécio
para 2010 vão afundar. Um segun-
do governo Lula pior que o primei-
ro – se é que é possível ser pior –
ficará no sonho. O desgaste da
imagemdoPT e do seumandante
maior é irreversível no curto pra-
zo. Os carimbos de incompetên-
cia, tibieza e frouxidãomoral já
estão apostos. Não são visíveis
nas pesquisas quantitativas por
não serem o objetivo destas. Faça-
se uma pesquisa qualitativa em
que se sonde a alma do povo, emu-
lando os Correios, omensalão, os
40 ladrões, os latidos doMorales,
as gafes, a cachaça, etc., e tere-
mos um quadro do que realmente

pensa o povão, que é iletrado,mas
não é surdo nemcego. Faça-se a
qualquer eleitor a pergunta, que
eu fiz amuitos, pessoal e hipotéti-
ca, sobre a qual dos candidatos ele
confiaria sua família e suas posses
na sua falta, e ficariam claros os
carimbos, justos ou injustos. Alck-
min é um sujeito demuita sorte,
pois a ele caberá ser o anti-Lula.
J. R. MONTEIRO

jrmonteiro279@yahoo.com

São Paulo
●

É impressionante como algumas
pessoas têm uma visão política
tão obtusa emonocromática
dos fatos. Será que alguém ainda
duvida queGeraldo Alckmin será
eleito presidente da República?
FREDERICO D’ÁVILA

frederico@fdaagropower.com.br

São Paulo

Ganha,sim...
Feliz ou infelizmente, as pesquisas
estão certas. Lula será reeleito,
com certeza.Mas vamos pesqui-
sar o que eles tramamnos bastido-
res políticos. Nas republiquetas
de bananas, de que oBrasil faz
parte, com sua pseudodemocra-
cia, todos os políticos, sem exce-
ção, são farinha domesmo saco –
de podridão. Qualquer imbecil sa-
be que o dr. Alckmin é ruimde vo-
to e só é conhecido politicamente
emSão Paulo graças ao falecido
Mário Covas. O que fizeram?
É dando que se recebe ou uma
mão lava a outra! Nos acertos, em-
purraramo tucano para enfrentar
o imbatível Lula. O PT continua
naPresidência administrando os
mensalões, enquanto o PSDB ele-
ge os principais governadores.
Inclusive o sr. Serra, aqui, emSão

Paulo. Em2010, nemcom reza
brava, aindamais semo caixa 2, o
PT terá candidato para vencer a
eleição presidencial. Qualquer um
será derrotado por FernandoHenri-
queCardoso, que lá ficará por
mais oito anos. E nós, otários elei-
tores, ficamos nas ruas discutindo
os resultados das pesquisas e preo-
cupados como futuro doPaís. O
futuro do povo será péssimo.Mas
o futuro dessa cambada de políti-
cos, que cheiram a pizza apodreci-
da, alémde estar traçado, será ca-
da vezmelhor. Lamentavelmente!
ROBERTO STAVALE

bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

Votosdecabresto
É sabido, e reconhecido pelo pró-
prioMST, que em2002 eram60

mil famílias acampadas e hoje
esse número está em torno de
230mil, ou seja, foi praticamente
quadruplicado. SegundoMarina
Santos, da coordenação doMST,
o “crescimento” se explica por-
que os “os trabalhadores se orga-
nizaramnos acampamentos com
a esperança de que Lula fosse
resolver os problemas da reforma
agrária”. Como não resolveu, e
a própria Comissão Pastoral da
Terra reconhece que a reforma
agrária regrediu em relação ao
governo FHC, vem o governo Lula
e, às vésperas da eleição presiden-
cial, faz vazar a notícia de que
“está estudando incluir trabalha-
dores rurais sem-terra no progra-
maBolsa-Família”. Se isso se
concretizar – e espero que a Justi-
ça Eleitoral não permita tal dispa-
rate –, fica configurada a reedição

“moderninha” do voto de cabres-
to. Aliás, nemprecisa concretizar-
se, basta ter ventilado essa possi-
bilidade e o atual presidente não
só terá estimulado o “inchaço”
do número de famílias acampa-
das, como terá encabrestado, no
mínimo, uns 2milhões de votos.
Coma palavra a Justiça Eleitoral.
RODRIGO BORGES DE CAMPOS NETTO

rodrigonetto@rudah.com.br

Brasília

Decinismo
QuandoAlckmin chamou Lula de
cínico pelo desafio do presidente
à oposição de quemostre na TV
as cenas das CPIs que apuravam
as fraudes e falcatruas governa-
mentais, a Nação, estarrecida, viu
começar o primeiro round desta
luta. Mais grave é o desapreço de

FernandoHenriqueCardoso
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As condições para
se chegar a uma
‘concertação’
eficaz são inviáveis

O que vejo é um
antiamericanismo e
hesitação quanto a
caminhos a seguir
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