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LUIZ GARCIA

A dívida com elas
Foram meses de campanha eleitoral. Supostamente, tempo mais do que suficiente
para apresentação e discussão de tudo que interessa à opinião pública — essa
senhora xereteira que todos os políticos cortejam com as piores intenções. 

E não se falou em aborto. Agora, não se discute outra coisa. Nada contra: é tema de
grande importância, que divide a opinião pública. Tanto Dilma como Serra parecem
dispostos a deixar claro que também o acham importante. A tal ponto, pensariam os
dois com seus respectivos botões, que nao deveria ser tratado numa campanha
eleitoral, onde só merecem atenção e carinho assuntos que dão caminhões de votos
para os candidatos sem tirar um só. 

O PT anuncia que vai antecipar a divulgação do programa de governo de Dilma. Seria
revelado depois da eleição, agora vai ser conhecido antes do segundo turno
eleitoral. Não para que o eleitor conheça as intenções da candidata, e sim para
informá-lo sobre o que ela não pretende fazer. Em outras palavras: nenhuma
referência à legalização do aborto ou outras questões polêmicas, como o casamento
de homossexuais. 

Serra é acusado por petistas de usar paus-mandados para forçar um debate sobre
esses temas apenas para disfarçar o fato de que não tem um programa de governo. É
óbvio exagero. E seria absurdo que uma eleição presidencial fosse decidida em cima
de questões como essas. Elas são, claro, extremamente importantes e atuais. Mas
têm um grau de complexidade que não combina com a retórica dos palanques
eleitorais. 

Porta-vozes do eleitorado feminino (que não existe como organização, mas sabe
muito bem o que cobrar dos políticos de ambos os sexos — expressão ambígua, mas
irresistível) reclamam que o debate sobre o aborto está ocupando indevidamente o
lugar de outros temas de extrema importância para o eleitorado feminino. Por
exemplo, a falta de creches para mães pobres ou a equiparação de salários para
homens e mulheres com as mesmas cargas de trabalho. 

Ou seja: a atitude do Estado em relação ao aborto é tema de evidente importância.
Mas não é o único exemplo da dívida histórica que ele tem em relação à nossa
melhor metade.

Publicado no Globo de hoje.
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