
“Já tentei dar minha opinião durante
um curso em que todo mundo estava
discutindo e colocando a culpa na
Dilma. Falei que não concordava e não
fui muito bem recebida. Depois tentei
evitar opinar.”

“Converso com amigos sobre política
pelo WhatsApp. A gente sempre
conversava, mas o pessoal passou a
falar mais com a situação da Dilma. No
dia a dia, evito falar porque acaba em
discussão."
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Quando o assunto é políti-
ca, as discussões acabam
sendo inevitáveis para qual-
quer um que ousar opinar
diante de tantas polêmicas,
desde a última eleição presi-
dencial. Uma pesquisa di-
vulgada na semana passada
mostrou que questões políti-
cas estão abalando até mes-
mo amizades e relações fa-
miliares. O estudo on-line
feito pelo Instituto Quali-
Best com 800 pessoas de 18
a 60 anos, de todas as clas-
ses por todo o País, mos-
trou que 78% têm falado
mais sobre política, 48% já
discutiram calorosamente
sobre o assunto, 28% já ex-
cluíram amigos das redes
sociais, 14% já foram excluí-
dos e 11% romperam rela-
ções com pelo menos um
amigo ou familiar.

“Nosso objetivo, ao fazer
esse estudo, foi confirmar
uma percepção que todos
temos: as pessoas nunca es-
tiveram tão envolvidas em
política, nunca falaram tan-
to sobre o assunto e isso
tem provocado muitos con-
flitos com as diferenças de
ideologias”, ressalta Danie-
la Chammas Daud Malaouf,
diretora do QualiBest. O se-
xo e a idade dos entrevista-
dos foram equilibrados, en-
quanto as classes B (47%) e
C (38%) responderam mais,
seguidas pela classe A, com
13%, e classes D e E, com
2%. Em relação à origem,
29% são do Sul, 27% do Su-
deste, 20% do Nordeste,
14% do Centro-Oeste e 10%
do Norte, sendo que 71%
são de regiões metropolita-
nas e 29% do Interior.

Basta conversar com
quem expõe mais sua opi-
nião para descobrir uma his-
tória de divergência, inclusi-
ve algumas que não acaba-
ram muito bem. A estudan-
te Gabriela Gregio, de 22
anos, de Valinhos, diz que
perdeu um amigo. “Postei a
minha opinião e ele não
gostou, daí começou a deba-
ter comigo de forma bem
grosseira, não entendendo
o que eu estava querendo
dizer, me chamando de bur-
ra, de ignorante, e expondo
minha vida pessoal, depois
sumiu e me excluiu”, relata.

O também estudante Pe-
dro Stocco, de 21 anos, de
Campinas, cortou amizade
virtual e não descarta cortar
mais. “Tem muita gente
que fala o que não sabe, o
que me atrapalha mais. Dis-
cutir sobre política é saudá-
vel, mas tem de estudar an-
tes de falar. Até excluí meu
tio e estou quase excluindo
o meu pai”, conta. O tio, o
funcionário público Carlos
Alberto de Camargo, de 56
anos, alega que mudou sua
atitude com o episódio, que
considerou uma bobagem.
“Na minha opinião, sou
mais explosivo e atualmen-
te nem posto nada no Face-
book. Deixei de fazer mi-
nhas críticas para fazer mi-
nha autocrítica.”

A discussão política virou
rotina também entre o em-
presário João Leite, de 39
anos, de Hortolândia, e a ir-

mã, a professora Luciana
Leite, de 46 anos, de Campi-
nas, segundo eles de manei-
ra calorosa, mas saudável.

“A gente acaba tendo
uma diferença porque ela
apoia muito o PT, acredita
no Lula, acredita na Dilma
e acha que está havendo
um complô e eu acho que
não”, explica João, que é o
caçula entre os irmãos e
por influência deles votou
por duas vezes no Lula e na
primeira eleição de Dilma,
mas mudou de opinião nos
últimos anos. Luciana afir-
ma defender a solução da
corrupção dentro da legali-
dade, pois vê o judiciário
“se colocando em um papel
que não é dele”. “Nós nos
gostamos muito, nos rela-
cionamos bem, mas ele é
muito agressivo nas discus-
sões, com tom de voz alto e
eu também acabo aumen-
tando a voz. Há debates
bem quentes, mas não fica-
mos sem nos falar”, garan-
te. Nesse último ponto, o ir-
mão concorda. “Temos valo-
res muito mais importantes
do que a discussão políti-
ca.”
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Luciana Leite e o irmão, João, que têm posições diferentes sobre o atual momento político do País e protagonizam discussões que classificam de “calorosas, porém, saudáveis”

Pedro Stocco já cortou uma amizade virtual e não descarta novos rompimentos: “Falam o que não sabem”
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Pesquisa na
web revela
que assunto
desperta
interesse da
maioria, mas
fez 28%
excluírem
amigos
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Discussões ríspidas
geram rompimentos
até entre a família
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