
SINAIS PARTICULARES

Com o desenvolvi-
mento estrondo-
so das tecnolo-
gias da comunica-
ção, torna-se ne-
cessário proteger

a sociedade, especialmente
nos períodos eleitorais, de uma
variedade imensa de formas de
propaganda subliminar.

Quando menos se espera ou
desconfia, mensagens aparen-
temente ingênuas trazem em
seu bojo uma carga camuflada
de publicidade eleitoral, em fa-
vor de candidaturas e em detri-
mento de seus respectivos ad-
versários.

Sob o pretexto de comemo-
rar seus 45 anos de existência,
uma poderosa rede de televi-
são desenvolveu um clipe, com
seus conhecidos artistas, para
gravar subliminarmente, na ca-
beça do telespectador-eleitor,
o número de um partido políti-
co que tem forte candidato a
presidente da República. Dir-
se-á que, tendo completado 45
anos, seria inevitável à rede
mostrar o numero 45.

Mas isso não é verdade.
Não é imaginável que, um

ano antes de ser inaugurada, a
emissora não tivesse já pensa-
do em existir. Então, poderia
perfeitamente considerar este
ano anterior de planejamento
e estabelecer, agora, seu aniver-
sário de 46 anos, para não dar
margem a exploração eleitoral
de nenhum candidato ou parti-
do. Por respeito à isenção elei-
toral ela pularia, simplesmen-
te, o número 45 de seu rol de
aniversários.

O que agravava o clipe era o
fato de nele se repetir, sublimi-
narmente, o slogan de um can-
didato. Os artistas dizendo “to-
dos queremos mais”, “emo-
ções? Mais!”, “educação, saúde
e, claro, amor e paz, Brasil? Mui-
to mais”, estava mais do que evi-
dente a intenção de repetir o
slogan “o Brasil pode mais”. E
tanto era evidente tal intenção
que, denunciada a respeito, a
rede de televisão tacitamente
confessou a propaganda subli-
minar, ao retirá-la imediata-
mente do ar.

A desculpa de que o clipe fora
feito em 2009 é esfarrapada,
pois então a emissora já podia
saber do slogan que usaria um
dos candidatos em sua campa-
nha. Além do mais, se não havia
má intenção, por que, por exem-
plo, ela não usou uma outra fra-
se do tipo “o Brasil pode me-
nos” – aí significando menos
corrupção, menos crimes, me-
nos analfabetismo, etc.?

Na verdade, o slogan “o Bra-
sil pode mais”, denunciado co-
mo cópia literal da campanha

pela direção do clube que tem o
time de futebol dos meninos
craques que estão empolgando
o Brasil, certamente foi escolhi-
do a dedo para associá-lo a um
candidato a presidente da Re-
pública – mesmo que este torça
por outro time, em situação
não muito boa. Típica propa-
ganda subliminar, que busca al-
gum tipo de ligação com o me-
lhor, em que campo seja.

Por seu lado, um grande veí-
culo de comunicação, da im-
prensa escrita, no dia 20 de
abril, terça-feira, estampou em
sua primeira página, em letras
garrafais: “Europa faz plano pa-
ra retomar 45% dos voos” – in-
terrompidos pela fuligem ema-
nada do vulcão da Islândia.
Ora, como o jornal teria calcula-
do, exatamente em 45%, o por-
centual de retorno das viagens
de avião na Europa? Onde esta-

riam as planilhas de tal cálculo?
Não poderia ser 44% ou 47%?
Poderia, mas como o retorno
dos voos na Europa representa-
va um alívio do caos aéreo,
transmitindo uma sensação po-
sitiva a todos os cidadãos, o jor-
nal aproveitou para fixar esse
número – 45 – na cabeça de seus
leitores-eleitores. Propaganda
partidária subliminar pura!

O mais chocante, no entan-
to, é a própria Justiça Eleitoral
usar tal aleivoso método. Em
entrevista a outro grande jor-
nal, em 18 de abril, domingo, o
novo ministro que preside o
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), comandando, assim, to-
do o processo das eleições de
outubro, afirmou, categorica-
mente, o seguinte: “Como elei-
tor, eu vou escolher quem te-
nha melhor antecedente.” Des-
sa forma, identificou claramen-
te, sem qualquer disfarce, o can-
didato a presidente da Repúbli-
ca em que vai votar! Onde esta-
rá, então, a isenção da Justiça?!

Só os ingênuos não farão as-
sociação depreciativa do exces-
so de uso da “dança da boqui-
nha” nos “reality shows” com a
“dança” eleitoral do apelidado
“partido da boquinha”. Eis aí
uma propaganda subliminar de
mestre.

Mas quem atentar para algu-
mas manchetes de jornais, al-
guns tópicos de comentários
nas rádios ou anúncios e vinhe-
tas que aparecem na televisão,
poderá detectar um enorme
manancial de merchandising
político-eleitoral subliminar:
ora transparece a valorização
da competência, ora a do esfor-
ço do aprendizado, ora a da ex-
periência – sendo tudo isso um
conjunto indisfarçável de men-

sagens (subliminares) de
apoio a uma candidatura presi-
dencial.

Por outro lado, percebe-se
nas entrelinhas de reportagens
jornalísticas, radiofônicas ou
televisivas um claro preconcei-
to contra pessoas que já se utili-
zaram da violência em sua ativi-
dade política, integrando gru-
pos especializados em atenta-
dos, atos de guerrilha ou terro-
rismo – o que não deixa de ser
uma tentativa aleivosa de des-
qualificação de candidaturas.

Nessa tentativa incorre, tam-
bém, o próprio Ministério Pú-
blico, que deveria ser eleitoral-
mente isento, mas exibe todo o
seu preconceito contra o “apa-
relhamento” da máquina públi-
ca, no que revela, sem disfar-
ces, de que lado está na suces-
são presidencial. O problema é
que todos os pronunciamentos
de seus agentes, em lugar de
mostrar para a população a
transparência de sua opção elei-
toral – com o que poderia ter
sua falta de isenção formalmen-
te contestada –, são feitos em
linguagem ambígua, tergiversa-
da, mas de efeito indiscutivel-
mente subliminar.

Enfim, é preciso que a socie-
dade brasileira resista a essas
tentativas esconsas, traiçoei-
ras (porque subliminares) de
restabelecimento do mérito e
da decência no País.
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Hora da
verdade

A gora que os candi-
datos caíram na
estrada, que a fri-
tura de Ciro Go-
mes se consumou
e a integração ati-

va de Aécio Neves à campanha
tucana parece favas contadas, é
hora de perguntar o que nos re-
servará a eleição presidencial.

Em termos de marketing elei-
toral,hápoucasmargensparano-
vidades. Pode-se esperar maior
“judicialização” da área, dada a
sofreguidão jurídica com que os
comandosdeverãoseatacarreci-
procamente.Muitoesforçotam-
bém será despendido para en-
quadraroscandidatosnopadrão
dos marqueteiros. Discursos ar-
rumados, caras e bocas, frases de
efeito, gestos simbólicos essen-
ciais, concentração total para o
momento da televisão – afinal, a
imagem e a performance decidi-
rão muita coisa. Ver-se-á quão à
vontade os candidatos se senti-
rão e que constrangimentos te-
rão ao se verem forçados a falar e
fazer o que não gostariam. Tam-
bém será repetitivo o jogo de
maior ou menor truculência que
se travará para demonstrar ao
eleitorqueoscandidatossãodis-
tintos,ou seja,para fixara identi-
dade de cada um. Isso pelo me-
nos no ringue principal, em que
sedefrontarãoPTePSDB. Ople-
biscito é um expediente estra-
nho à democracia e empobrece
qualquereleição.Masascircuns-

tâncias acabaram por impô-lo.
Ele tenderá a levar o embate para
territórios menos importantes, a
personalizá-lo um pouco mais e a
fazer com que o nível do debate
oscile para baixo.

Mas é preciso reconhecer des-
de logo que tanto Serra quanto
Dilma têm procurado construir
bases de respeito mútuo, ainda
que com alguns escorregões, que
também são inevitáveis. Tere-
mos de ver como se comportarão
quando a temperatura subir. Mas
já é um bom começo constatar
queconseguemsecumprimentar
em público e referir-se um ao ou-
tro em tom elevado.

Ascampanhasinvadirãoomun-
do virtual, as eleições serão “nor-
te-americanas”?Tomaraquesim,
porqueseráumaformadeapolíti-
ca se aproximar do cotidiano. Po-
rém, dada a natureza eminente-
mente anárquica das redes, pode-

seesperarqueovale-tudoserápe-
sado. Um passeio pelos ambien-
tes do Twitter é revelador. Boa-
tos,notíciasplantadasouamplifi-
cadas, movimentos mais ou me-
nos sintonizados de desconstru-
ção de imagens ou propostas, o
céu como limite. Para enriquecer
a democracia, campanhas eletrô-
nicasrequeremeleitorespolitica-
mente educados, preparados pa-
ra ver além da fumaça e da nebli-
na,ouseja,paraligardemodocoe-
rente o que é despejado segundo
lógicas hipertextuais. Não é só
umaquestão de saber seos eleito-
res estão conectados em tempo
integral.

Os ativistas e coordenadores
da área poderão exibir habilida-
des técnicas inusitadas, agir co-
mo feras internáuticas, mas pou-
co produzirão se não consegui-
rem agregar valor ético e político
aos seus tweets e, por esse cami-
nho, ajudarem a educar a cidada-
nia,facilitandoodebatesubstanti-
vo. Este o ponto: Em que as cam-
panhas emergentes contribuirão
para oferecer aos brasileiros um
esboço de seu futuro? Teremos
uma disputa minimamente pro-
gramática, em que ideias serão
postas à mesa e servidas como
iguarias? Ou teremos de nos con-
tentar com coisas mais frugais,
quem sabe com sobras de épocas
mais fartas?

Sempre se pode esperar que a
qualidadeprevaleçasobreaquan-
tidade,aindaqueemcondiçõesdi-
fíceis. O País se defronta com
uma agenda complicada, que re-
quer concentração de energias,
coesão política e compromissos
claros. Os candidatos poderão
contribuir muito se derem bons
exemplos: se falarem com clareza
de seus planos e metas, explican-
do aos cidadãos como multiplica-

rão os peixes, como farão para
quetodosganhemeninguém,po-
bre ou rico que seja, saia perden-
do. A união do País talvez seja a
chavequeabriráasportasdofutu-
ro: Como alcançá-la sem que as
feridascausadaseminimigosead-
versários sejam sangrentas de-
mais a ponto de impedir a cicatri-
zação? Isto também significa sa-
berfazerescolhas: destacar o fun-
damental, por mais amargo que
seja. Falar claramente, por exem-
plo, a respeito de Estado e de de-
senvolvimento, esses quase ir-
mãos siameses da modernidade.

No caso do Estado, há indícios
de que os candidatos apresenta-
rão um desenho do que preten-
dem fazer com ele. Afinal, deixa-
mosparatrásaeraFHCsemquea
era Lula tenha recuperado o te-
ma. Permanecemos na mesma,
mas agora, em circunstâncias
bemmais “estatais”, não hácomo
fugirdoassunto.Paraalémdodis-
curso fácil de que se necessita de
mais “intervenção”, de Estado
“mais forte” e “ativo”, o decisivo
será estabelecer com clareza os
parâmetros da atividade estatal
reguladora,queédefatoaqueim-
porta e decide tudo nestes tem-
pos de vida líquida. Não ganhare-
mosseadiscussãoficarestaciona-
da no terreno fiscal-financeiro,
atrelada ao custo do Estado ou a
seu tamanho. Nem sequer basta-
rá a contraposição mecânica de
Estado e mercado, por mais que
se saiba que temos aí uma das
grandes tensões da vida contem-
porânea. Precisamos de uma
ideiaclarasejadoEstadoadminis-
trativo de que o País necessita, se-
ja do Estado político – o que pro-
duzegaranteacomunidadepolíti-
ca – sem o qual a cidadania não
pode avançar. Da combinação in-
teligente dessas duas faces do Es-
tado (sem esquecer a face jurídi-
ca) nascerão as políticas sociais
qualificadas para construir um
país melhor.

O mesmo vale para o desenvol-
vimento. Encher a boca para di-
zerqueprecisamosfazeraecono-
mia crescer e gerar mais empre-
gos é jogar para a plateia. Não
acrescenta nada ao que se sabe e,
parapiorar,nãoesclareceofunda-
mental: Como desenvolver sem
agrediranatureza,semsufocaros
pequenosprodutores,semmassa-
crar os trabalhadores e sem redu-
zir a economia a um sistema de
mercadorias desprovido de preo-
cupação social? Não indica tam-
bém que pacto ético-político-so-
cial dará sustentação a um proje-
to de desenvolvimento de novo
tipo, que precisamente por ser de
novo tipo será muito mais com-
plexo e desafiador. Sem algo nes-
sa direção, os eleitores ficarão a
ver navios. E perderemos uma
oportunidade.
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A propaganda
subliminar

ELEIÇÕES
Ciro rifado

O deputado Ciro Gomes pode
ter lá os seus defeitos, mas não se
pode menosprezar sua biografia
política nem o seu sempre reite-
rado compromisso com a decên-
cia. Assim, é melancólico vê-lo
ser rifado de maneira torpe pelo
presidente Lula, com a cumplici-
dade da direção do PSB. E em no-
me do quê? Da continuidade de
um projeto político que tem co-
mo característica principal o con-
sumo predatório e pouco ético,
para não dizer corrupto, de uma
herança que o próprio deputado
ajudou a construir lá atrás, na
época do Plano Real. E mais tris-
te ainda é ver à frente desse proje-
to uma figura que não tem um dé-
cimo do preparo e do carisma do
deputado.
JOSÉ B. NAPOLEONE SILVEIRA
nenosilveira@aim.com
Campinas

Cegueira

Ciro Gomes estará satisfeito se a
decisão do seu partido de não ho-
mologar sua candidatura à Presi-
dência da República for tomada
pelos diretórios regionais e não,
como todos sabemos, por interfe-
rência de Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Será que o “paulista” ainda
não percebeu quem manda nele
e também no seu partido?
HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO
hlffilho@gmail.com
São Paulo

‘Pedra no calcanhar’

O presidente Lula declarou em
entrevista que será “uma pedra
no calcanhar do PT” para que o
partido “coloque a reforma políti-
ca como prioridade”. Se o presi-
dente julga a reforma política tão
importante, por que não a patro-
cinou ao longo do seu governo?

Do alto do seu elevado nível de
popularidade, ele teve o cacife po-
lítico para fazê-lo. Declarou vá-
rias vezes o seu compromisso
com essa reforma, principalmen-
te depois que veio a público o es-
cândalo do mensalão. Temo que
esse presidente continuará sen-
do uma “pedra no sapato”, e não
no calcanhar, de muitos brasilei-
ros que sonham com uma impro-
vável revolução ética nos nossos
costumes políticos.
ISRAEL ARON ZYLBERMAN
Carapicuíba

FATOS POLÍTICOS
O melhor remédio

Há certos fatos na política brasi-
leira que, em vez de nos causar in-
dignação, convenhamos, nos fa-
zem rir, tamanho é o despropósi-
to. Primeiro, a sra. Marisa Letícia
recebe a Grã-Cruz, o mais eleva-
do grau de condecoração da Or-
dem de Rio Branco. Segundo, o

aliado de Arruda Rogério Rosso
(PMDB) é eleito governador do
Distrito Federal (DF). E, tercei-
ro, o sr. Orestes Quércia (PMDB-
SP) lança sua candidatura ao Se-
nado. Só rindo mesmo...
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo

Ares de Brasília

Rogério Rosso, do PMDB, foi elei-
to com 13 votos dos deputados
da Câmara Legislativa do Distri-
to Federal (DF). Desses 13 depu-
tados, 8 estão citados no inquéri-
to que apura a roubalheira que a
quadrilha do ex-governador José
Roberto Arruda realizou nos co-
fres públicos do DF. Quase todos
foram filmados recebendo propi-
nas. Arruda nada mais foi, e é, do
que um discípulo moderno e au-
dacioso de Joaquim Roriz. Sem
dúvida, alguma coisa existe nos
ares do Distrito Federal, além

dos aviões de carreira.
WILSON GORDON PARKER
wgparker@oi.com.br
Nova Friburgo (RJ)

Escandaloso silêncio

Os jovens que ocuparam a Câma-
ra Legislativa do DF em protesto
contra os desmandos em Brasí-
lia mostram que os estudantes
não estão à margem do que se
passa no País, ao contrário do
que pareceu ocorrer em todos os
momentos em que o governo de
plantão promoveu e encobriu si-
tuações não menos grotescas.
Os garotos foram mesmo com-
prados, como mostra o projeto
enviado pelo Planalto ao Con-
gresso que prevê o pagamento
de mais de R$ 15 milhões em in-
denização por um incêndio que
destruiu a sede da União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE) du-
rante a ditadura militar. Para
compensar o escandaloso silên-

cio da UNE no governo do PT, a
entidade deve receber do Estado
uma sede novinha desenhada
por Oscar Niemeyer.
MARCELO PRADO
marcelopprado@yahoo.com
São Paulo

ARMÊNIOS
Dolorosa recordação

Armênios de todo o mundo têm
uma triste missão no dia 24 de
abril: relembrar o 95.º aniversário
do primeiro genocídio da histó-
ria da humanidade (24 de abril de
1915). Mais de 1 milhão de armê-
nios foram mortos pelos otoma-
nos, na Turquia, durante a 1.ª
Guerra Mundial. No ano passa-
do, o presidente Barack Obama
elogiou o caráter democrático da
Turquia, reafirmou o apoio ame-
ricano à entrada do país na
União Europeia (UE), mas ins-
tou o governo turco a encarar a
realidade das matanças de armê-
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LOREDANO

Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)
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Ciro Gomes

O País se defronta com
uma agenda difícil, que
requer coesão política
e compromissos claros

Mensagens que são
aparentemente ingênuas
trazem em seu bojo uma
carga camuflada dela
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