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Quem ainda decide 
é a televisão 

Em plena era da interatividade, no Brasil a televisão ainda comanda o voto das pessoas e, conse
quentemente, o resultado nas urnas. Sai na frente o candidato que tiver maior tempo durante os 
programas eleitorais gratuitos obrigatórios. É o que explica as coligações feitas até com inimigos 
jurados da eleição passada para se ganhar o máximo de tempo possível de exposição na mídia. 
Cientista político, sócio e diretor da Augurium Consultoria e filiado ao PSDB (Partido da Social 
Democracia Brasileira), Bolívar Lamounier acredita que no Brasil a internet só terá a mesma 
força mobilizadora que na campanha de Barack Obama nos EUA dentro de aproximadamente 
dez anos. Até lá, a melhor estratégia dos candidatos continuará sendo trabalhar a imagem na 
televisão. Em sua casa, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, Lamounier falou ainda 
da necessidade da reforma política, do avançado sistema eleitoral brasileiro, do doutrinamento 
causado pelo programa assistencial Bolsa-Família e dos traços populistas da nossa sociedade. 

POR RENATA DE SALVI 
FOTOS MARÇAL NETO 

O Brasil foi um dos primeiros países a ter o 

sistema eleitoral informatizado. Participam das 

nossas eleições pessoas de todas as raças e 

gêneros. O que isso diz sobre nós? 

A democracia no Brasil é criticada com severidade por todos 
nós. Entretanto, em alguns aspectos, é adiantada. Sua forma
ção remonta ao século X I X . Em 1824, depois da proclamação 
da Independência (no ano de 1822), nós adotamos uma boa 
Constituição. Em seguida foram estabelecidos o Poder Judiciário e 
o Congresso Nacional, o que é um avanço muito grande em rela
ção a toda a América Latina. Durante o século X I X , por mais que 
houvesse fraude, coronelismo e tudo mais, nós tivemos várias elei
ções. Assim foi formada uma importante tradição política. Depois 
veio a república, com alguns retrocessos. Mas a partir de 1930, a 
legislação adotada também foi, em linhas gerais, muito boa. Em 
1932, o Código Eleitoral foi instituído. Em 1933, estendeu-se o 
voto à mulher, que já havia sido debatido em 1889. Um grande 
avanço, mesmo se comparado a países da Europa, como Bélgica, 
França e Suíça. Nós nunca tivemos, em nenhuma legislação, a 

exclusão por motivo de raça. A primeira lei no Brasil que se baseia 
nesse critério, infelizmente, é a que o presidente Lu la acabou de 
adotar sobre estatuto racial (Estatuto da Igualdade Racial, que 
prevê políticas públicas de valorização dos negros). O que restava 
de importante para resolver do ponto de vista de leis eleitorais foi 
feito em 1985, quando os votos foram estendidos aos analfabetos e 
ainda surgiu o voto facultativo para maiores de 16 anos. A última 
estatística deste ano é que nós temos 135 milhões de eleitores, 7 2 % 
da população total, o que é extremamente elevado. A democracia 
tem defeitos, mas não nesses aspectos. 

Como os outros países enxergam a nossa democracia? 

Desde 1985, com o fim do poder militar, a democracia brasileira 
tem sido vista com respeito pelos padrões da América Latina ou do 
Terceiro Mundo. De modo geral, nós certamente estamos entre os 
países mais bem organizados do ponto de vista político e da demo
cracia. Evidentemente, eu não quero tapar o sol com a peneira. 
Existem outros tipos de problemas, como a corrupção. A inda esta
mos lutando para melhorar isso. 





A principal causa do descontentamento 

com a democracia é a corrupção? 

Principalmente. E as questões econômica e social. A desigualdade 
social ainda é muito séria. Há uma grande parcela da população no 
chamado mercado informal, uma situação de quase exclusão social. 
Agora, o fato de todos falarem mal o tempo-todo é um bom indício. 
Se todo mundo estivesse calado seria ruim. É claro que é preciso enca
minhar soluções, não basta falar mal. Mas isso mostra que o País está 
vivo e é correspondido nas instituições. O Poder Judiciário está cada 
vez mais ativo. A Constituição de 1988 criou o Ministério Público. A 
imprensa no Brasil é boa. A televisão poderia ser um pouco melhor, 
mas a escrita é bastante investigativa. Mesmo no plano da corrupção, 
nós temos em julgamento no Supremo Tribunal Federal 40 pessoas 
que passaram por cargos importantes no partido do governo atual. 
Se serão condenados ou não, isso é um outro problema. O fato é 
que os assuntos foram levados à Justiça. Outra coisa que estamos 

até repetindo demais é que, bem ou mal, nós temos um ex-operário 
na Presidência da República. Poucos países podem dizer isso. Para 
construir um sistema político legítimo, sempre haverá críticas e nem 
todo mundo ficará satisfeito. Isso precisa ser visto no longo prazo. Um 
conto muito famoso do escritor Franz Kafka, A Muralha da China, 
diz justamente que a Muralha da China foi construída em trechos de 
cinco em cinco anos, porque se dissessem para alguém que a constru
ção levaria vários séculos as pessoas ficariam desesperadas. 

O fato de um ex-operário ter ficado oito anos na 

Presidência mostra o que sobre o eleitor brasileiro? 

Sua flexibilidade, tolerância e ausência de preconceitos. O mesmo 
agora com duas mulheres candidatas. No início todo mundo se per
guntava se o brasileiro votaria em mulher. Os que as acharem boas 
candidatas vão votar nelas. Anos atrás, quando o falecido Celso Pitta, 

que era negro, saiu candidato à Prefeitura de São Paulo, se pergunta
va a mesma coisa, e ele ganhou. No Brasil, essa questão é levada com 
muita flexibilidade, o que reflete a nossa sociedade. Nós somos uma 
sociedade miscigenada do ponto de vista racial. Não somos brancos, 
nem negros, somos misturados, o que é uma bênção. 

É possível dizer que o voto de cabresto ainda sobrevive? 

Temos que fazer uma distinção. A expressão voto de cabresto reme
te a uma sociedade rural atrasada, que existia 50 anos atrás. O voto 
de cabresto, no sentido literal do sujeito que obedecia ao fazendeiro, 
não existe mais. Nas fazendas do Brasil hoje você vê máquinas e o 
M S T Agora, como metáfora, eu acredito que existe sim. O Bolsa-
Família (programa que beneficia a população em situação de pobre
za ou extrema pobreza com valores entre R$ 22 e R$ 200) é uma 
boa prova disso. Não estou discutindo o Bolsa-Família como política 
social, mas não há dúvida que cria dependência e a tendência a 

votar em candidatos do governo. Por esse lado, é um problema, 

porque estamos criando um megacoronelismo oficial. 

Esse condicionamento ao voto varia 

entre u m a região e outra? 

Atualmente, não. É difícil apontar algum programa que possa con
dicionar tanto. Anos atrás, no Rio de Janeiro, as pessoas falavam -
não li documentações estatísticas sobre isso - que o Brizola facilitava 
o jogo do bicho e até o tráfico de drogas nos morros cariocas em 
troca de votos. E é claro que isso pode ser muito mais polêmica do 
que verdade. Hoje, sem dúvida, o Bolsa-Família é o grande influen-
ciador de votos. 

Como funciona nas outras regiões? O que 

cada eleitor quer de cada candidato? 
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Pode-se fazer uma distinção bastante ampla. No Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste a economia privada é muito mais forte do que no 
Nordeste. Nessas regiões, há um certo equilíbrio. O governo fede
ral e estadual têm grande poder, mas não é avassalador porque há 
empresas, empregadores, empregados e outras formas de ligação 
das pessoas, seja por meio de associação, empresas ou profissões. O 
Bolsa-Família, por exemplo, está concentrado no Nordeste e no Norte 
e é lá que é mais eficaz, porque tem peso proporcionalmente muito 
grande. Como a pobreza é muito profunda, por mais modesto que 
seja o pagamento, acaba pesando no orçamento das pessoas. Essa 
não é a realidade de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. Aqui não pesaria tanto. Na eleição de 
2006, isso ficou claríssimo. Quando os resul
tados foram totalizados, no mapa da votação 
no Brasil, a porcentagem de votos do Lula era 
muito maior na parte de cima do País. 

Em uma entrevista o senhor falou 

que o populismo é um traço forte 

no Brasil. O Bolsa-Família é 

um exemplo disso? 

Eu utilizo o termo populismo para um 
sinônimo diferente. Eu uso para o chefe 
do Executivo que se comporta de maneira 
demagógica, gasta o dinheiro que não tem, 
tem tendência a ameaçar as instituições e a 
atropelar o Congresso. Na América Latina, 
há o protótipo Hugo Chávez, da Venezuela, 
além de outras versões mais brandas do 
veneno, como Evo Morales, da Bolívia, e 
Cristina Kirchner, da Argentina. O Lula 
tem um pouco disso. Mas instituições como 
o Legislativo e o Judiciário são muito mais fortes e não se deixam 
ameaçar. Agora não pode se negar que o Lula às vezes tem alguns 
gestos que poderiam ser chamados de populistas. 

Candidatos carismáticos destacam-se 

com a população brasileira? 

É muito difícil dizer. Carisma não é definido com precisão. Em 
geral, chamamos de carismática a pessoa que tem grande poder 
de comunicação. M a s essa característica tem que estar atrelada 
a uma situação favorável, o que pode trazer grande votação. 
O Lula tem grande capacidade de comunicação e presidiu o 
Brasil numa fase de crescimento econômico muito forte, depois 

de um longo período de estagnação. É evidente que ele está se 
beneficiando disso. Se ele presidisse o Brasil nos anos 80, com 
a economia estagnada, teria grande dificuldade. Então, nesse 
sentido, o carisma é bom, mas não resolve tudo. Outra pessoa 
frequentemente chamada de carismática é o Ciro Gomes. Ele, 
de fato, tem um grande poder de comunicação, aparece bem na 
televisão, mas não tem discurso com assunto de interesse geral. 
Fernando Henrique Cardoso era considerado distante. D iz iam 
que dificilmente se elegeria como senador. Antes disso, teria 
que se candidatar a deputado. Vem então o Plano Real com o 

controle da inflação. Ele foi eleito presidente 
por duas vezes no primeiro turno. O fato 
é que ele encarnava uma grande mudança 
positiva. Muitas décadas atrás, era mais fácil 
falar nesses termos. Jânio Quadros apareceu 
de repente aqui em São Paulo como vere
ador, prefeito, governador, falando daque
le jeito meio esquisito, mas com grande 
capacidade verbal e magnetismo. Tornou-se 
presidente da República. Outros candidatos 
teriam até melhores condições para ser pre
sidente. Juscelino Kubitschek foi eleito com 
grande dificuldade, votação relativamente 
pequena. Hoje ele é reconhecido como um 
grande presidente. Os candidatos que têm 
grande capacidade de comunicação não 
fazem nenhum mal à democracia, desde 
que tenham conteúdo. 

Há muito discurso e poucos projetos 

para colocá-los em prática. Como 

o brasileiro pode analisar em 

quem votar? 

Essa questão de antecipar as medidas do programa de governo não 
é realista, porque o candidato a presidente quer apelar para os 130 
milhões de eleitores; não vai falar particularmente do que interessa a 
um e não ao outro. Mas há outros critérios, como a carreira, de onde 
vem, o que fez. No caso atual, por este primeiro critério, o Serra tem 
muito mais currículo do que a Dilma. Por outro lado, ela tem o endos
so do Lula, em quem as pessoas confiam. São dois critérios válidos. 

E como fica a candidata do PV à 

presidência, M a r i n a Silva, nesse cenário? 

E l a tem uma vida que atrai muito a atenção pelo grau de pobre-



za e pelo grande esforço pessoal. Estudou com atraso, ou seja, foi 
analfabeta por muito tempo. E l a é de uma área difícil do ponto 
de vista eleitoral. Obviamente é necessário que as pessoas pres
tem atenção no meio ambiente e que o governo atue nessa área, 
mas em termos eleitorais não é uma boa área. É difícil explicar 
para as pessoas porque daqui a 20 anos a atmosfera pode estar 
pior. É mais fácil falar como podem ter meio por cento a mais no 
salário do mês que vem. E l a está fazendo uma boa campanha. 
Se tiver uma votação pequena acredito que fique em torno de 
10% não vai ser por falta de mérito. Mas ela não conta com 
estrutura de partidos grandes. Hoje em dia, com o programa 
eleitoral gratuito na televisão, é necessário ter uma aliança gran
de entre os partidos. 

A televisão, então, ainda determina muita coisa? 

Sem dúvida. No mundo atual é assim. Se não fosse a televisão, 
como as pessoas se comunicariam? Não tem jeito. Basta pensar 
em São Paulo, que tem 2 3 % do eleitorado do Brasil , o que 
significa 35 milhões ou 36 milhões de eleitores. C o m o fazer 
campanha no Estado inteiro? É impossível. Você teria que viajar 
o tempo todo, chegaria a um grau de exaustão até física e nem 
teria tempo hábil porque a campanha é feita em dois ou três 
meses. A televisão, portanto, é decisiva. Quando não se tinha 
televisão e o número de eleitores era muito menor, havia peque
nos comícios. Os candidatos apareciam na cidade e falavam 
para algumas centenas de pessoas, na melhor das hipóteses. Na 
medida em que o eleitorado se tornou algo gigantesco, em vez 
de pequenos comícios a comunicação passou a ser inteiramente 
pelo rádio e pela televisão. Comícios, na verdade, são apenas 
simbólicos. Funcionam para mostrar que os candidatos têm raí
zes populares. M a s têm pouca importância prática. 

A i d a à feira p a r a comer pastel é só. . . 

U m a forma de criar fatos que vão aparecer na televisão ou no 
rádio, mas é evidente que por esse caminho não se fala com mais 
do que mi l eleitores. 

E m b o r a a televisão ainda seja forte, nós vimos o atual 

presidente americano, Barack O b a m a , 

ser eleito sem muito dinheiro e investindo na 

interatividade da internet. É possível no Bras i l 

que tenhamos algo parecido? 

Ainda não, porque a internet aqui chega talvez a 2 0 % das pessoas. 
A maioria dos brasileiros não tem computador e acesso à banda 



larga, e isso está longe de acontecer. No futuro, a internet vai pro
duzir o mesmo efeito que a televisão e o rádio, com a vantagem 
da interatividade. No caso dos E U A , além da enorme riqueza do 
país, que permite esse peso do computador, há a grande plurali
dade da sociedade. O governo não pesa tanto na vida americana 
como no Brasil. Aqu i , estar do lado contrário ao governo é quase 
suicídio político. Lá não é, porque fora do governo você tem um 
mundo diversificado. Existem os Estados, empresas, milhares 
de associações e dezenas de grandes universidades autônomas. 
Então, o candidato da oposição nos E U A já tem uma plateia forte, 
que vai escutá-lo. A q u i no Brasil, o candida
to oficial leva vantagem monumental porque 
o governo paga e tem visibilidade diária na 
televisão. É lógico que o jogo brasileiro nesse 
aspecto é muito desequilibrado. Portanto, o 
fenômeno Obama deve ser entendido de três 
formas: boa plataforma, magnetismo pessoal 
e boa organização em termos técnicos. 

E no Brasil vai levar quanto 

tempo para que a internet 

tenha essa força? 

Acredito que em dez anos nós chegaremos 
lá. Até 15 anos atrás, ninguém sabia o que 
era internet. Hoje a disseminação do com
putador é muito rápida. 

A classe C já está c o m força... 

Exatamente. Isso é um processo que anda 
depressa. 

No caso do governo L u l a , é evidente 

que ele tem força na classe C, 

principalmente.. . 

Até nas classes D e E. 

Gomo isso se traduz em votos? 

À medida que o País está crescendo as pessoas sentem que estão 
com uma renda maior em termos reais. Estão comprando mais, 
comendo melhor. N e m tudo ou muito pouco se deve ao governo 
Lula, mas as pessoas acreditam que ele é o responsável porque 
é o Presidente da República. E é claro que de uns cinco anos 
para cá muita coisa positiva aconteceu. Na verdade, a principal 
causa disso é a melhoria do comércio internacional. O que o 

governo L u l a , de fato, fez é uma continuação do governo do 
Fernando Henrique Cardoso. Ele expandiu o Bolsa-Família, 
que tinha outro nome, e aumentou o salário mínimo acima da 
inflação, que também já existia. Lu la , além do excelente poder 
de comunicação, tem essa capacidade até um pouco malandra 
de se atribuir tudo isso. 

E certamente isso se traduz em votos p a r a Dilma? 

Sem dúvida. 

Em entrevista à revista Veja, o 

senhor também disse que a classe 

C vai punir os candidatos que não 

garantirem a estabilidade financei

r a . Isso realmente vai acontecer? 

Os três principais candidatos a presidente se 
comprometem claramente a manter a infla
ção baixa. Aí tem uma questão complicada: 
o eleitor médio nem sempre compreende o 
que poderia desestabilizar o País. Os gastos 
do governo L u l a com a folha de pagamento 
para um número alto de funcionários e a 
tendência de embarcar em megaprojetos, 
aqueles que chamávamos de faraônicos, são 
potencialmente desestabilizadores, mas o 
eleitor não compreende bem isso. Lembra 
do período militar, em que existiam projetos 
como a Ferrovia do Aço, a Transamazônica, 
doze usinas nucleares? Lu la e D i l m a estão 
pendendo nessa direção. 

Quais projetos o senhor destacaria? 

Eles já estão comemorando os resultados do 
pré-sal (projeto de extração de petróleo na 

camada de pré-sal, no litoral brasileiro, pela Petrobras), sendo 
que nem começou ainda. N e m sabemos se realmente é viável. 
Depois do acidente no Golfo do México, temos que pensar 
com cuidado se a Petrobras tem capacidade de operar poços de 
petróleo a 300 quilômetros da costa. Não é tão simples passar da 
ideia para a prática. Depois você vê a usina hidrelétrica de Belo 
Monte (no R i o X i n g u , no Pará). Eu não sou contra, mas para 
que essa correria? Não conseguiram participação da iniciativa 
privada. O projeto teve início quase que totalmente financiado 
com dinheiro público. M a s qual dinheiro público? Porque nossa 



carga tributária já é brutal. Não é fácil cobrar mais impostos 
dos brasileiros. Lu la e D i l m a sempre criaram dificuldades para 
a entrada de capital estrangeiro. As pessoas dirão que o B N D E S 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) 
financia. Mas este dinheiro vem de onde? Dos impostos obvia
mente e do F G T S (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 
dos trabalhadores. 

Neste caso, podemos colocar na conta a infraestrutu-

ra de eventos como C o p a do M u n d o e Olimpíadas? 

Certamente. O Lu la acabou de mandar para o Congresso uma 
medida provisória flexibilizando o limite de endividamento das 
cidades que vão ter jogos. Isso significa que elas podem pedir 
emprestado à vontade sem observar os critérios da lei de respon
sabilidade fiscal. 

A relação familiar e religiosa pesa p a r a o eleitor? 

No Brasil, relativamente pouco. Eu diria que a família tem uma 
certa tendência. Mulher, marido e filhos conversam entre si em 
votar no mesmo candidato, mas não é uma pressão tão grande. 
A religião no Brasil é muito mais um problema de mobilização. 
Os evangélicos, por exemplo, se engajam para apoiar o candida
to. Mas não é porque a pessoa tem uma crença evangélica que 
vai votar nele. E muito mais a organização da igreja que pesa do 
que propriamente a crença religiosa. 

E a contrapartida? Por exemplo, M a r i n a Silva 

é evangélica, portanto, não votarei nela? 

Não. U m a fatia grande do eleitorado da M a r i n a é jovem, tem 
alto nível educacional, então provavelmente são pessoas com 

pouca afiliação religiosa. Votam na M a r i n a por causa da questão 
do meio ambiente. No Brasil, graças a Deus, nós temos esse jogo 
de cintura. Nos lugares, onde a religião ou a raça pesam muito, é 
mais difícil. 

N e m temas polêmicos, como o aborto? 

Aí a religião pesa. Isso é um caso específico. É claro que as pes
soas religiosas tendem a resistir muito à questão do aborto. A 
própria M a r i n a resiste por essa razão. 

E a D i l m a , agora, também. Foi publicado que o PT 

está tentando aliança c o m a Igreja Católica... 

A D i l m a buscou a aliança por razões eleitorais. E l a já declarou 
religiões diferentes. Na juventude ela era marxista e portanto 
não tinha religião. Depois disse que tinha uma vaga ideia a res

peito de Deus. Depois era católica. Acho que ela muda 
conforme o público. 

As acusações entre os candidatos 

denigrem a imagem tanto de q u e m 

acusa quanto do acusado? 

É um problema sério nas campanhas. As acusações e os 
dossiês infelizmente têm acontecido no Brasil de uns anos 
para cá. Estamos agora às voltas com a quebra do sigilo 
fiscal do Eduardo Jorge (vice-presidente do PSDB) . É 
uma situação estranha porque está documentado que os 
dados dele chegaram à imprensa. M a s não saíram voan
do da Receita Federal e pousaram na mesa do jornalista. 
Alguém violou o sigilo. É preciso esclarecer isso. Aí tem a 
história do prazo da investigação e os resultados só apa

recem depois da eleição. Não estou falando necessariamente do 
P S D B , mas de qualquer candidato. Ele começa a ficar antipático 
porque exige a investigação. Fica só reclamando, criticando, mas 
isso é um direito fundamental do cidadão. 

Que peso o vice-presidente tem para o eleitor? 

Nenhum. Mais atrapalha do que ajuda. No futuro, o Brasil deve 
pensar seriamente em acabar com a figura do vice-presidente. O 
que aconteceria? Se o presidente morresse até a metade do m a n 
dato, faríamos outra eleição. Se morresse depois, o presidente da 
Câmara assumiria. Não vejo necessidade em ter vice-presidente. 
Além disso, a escolha de quem vai ficar no cargo tem que ser 
ponderada de acordo com a região, o que é um complicador 
político grande. 



Para a imagem, principalmente? 

Para a imagem e para o funcionamento interno do partido. Se nós 
tivéssemos dois partidos grandes, como nos Estados Unidos, não 
haveria nenhum problema. É lógico que o vice-presidente seria do 
próprio partido. Era só questão de ver de que Estado. Mas no Brasil o 
maior partido costuma ter no máximo 20% das cadeiras da Câmara, 
então é preciso ter uma aliança grande para poder governar. Não 
pode ser a chapa puro-sangue. E você ainda precisa dos minutos 
da televisão da campanha eleitoral. Então, o 
vice-presidente tem que ser de outro partido. 
Começa o imbróglio. Você viu no caso do 
Sena? Isso acaba dando conflitos internos no 
parado, a solução, a decisão necessariamente 
vai ser muito lenta, e evidentemente um can
didato a vice-presidente que tivesse um real 
peso político não iria aceitar. É só ver o caso 
do Aécio Neves, de Minas Gerais. Se ele tem o 
potencial de ter 7 milhões de votos no próprio 
nome não vai aceitar ser o vice. 

E no caso da M a r i n a Silva? 

Ela arranjou uma solução mais fácil porque 
procurou um empresário de uma empresa 
que está tentando se identificar com a ques
tão do meio ambiente. Isso ajuda e é fácil de 
resolver. Esse empresário, por acaso, é um 
jovem que quer entrar na política. 

Falando em tempo na televisão, 

como os outros candidatos se desta

cam em pouco tempo e c o m 

mensagens tão fragmentadas? 

Eles não conseguem. 

E como ele faz? 

Surge uma hierarquia de poder dentro do 
partido. Os candidatos que tiverem mais 
força - ou porque estão há mais tempo, têm 
dinheiro ou visibilidade — acabam exigindo mais tempo. O resto 
se divide entre os 100 que sobraram. Isso é terrível. Não ajuda em 
nada a melhorar o Poder Legislativo. 

Existe algo que esses candidatos que têm pouquíssimos 

segundos possam fazer para se destacar? 

O jeito é ir para o corpo a corpo, procurar alianças com vereadores, 
deputados estaduais, principalmente se forem prefeitos. Esses vão 
ter que ir para a base. Na televisão, não conseguem grande coisa. A 
propaganda fragmentada dos deputados é uma das causas da anti
patia das pessoas pela política atualmente no Brasil. Quando chega 
a época de eleição, é claro que as pessoas, principalmente da classe 
média, começam a achar aquilo uma grande palhaçada, e com 
toda razão. É ineficaz, chato, de mau gosto e não traz informações 

relevantes. Mas o candidato, como ele racioci
na? Naqueles 15 segundos, pelo menos, ele diz 
o número para chegar a mais pessoas. 

O que seria ideal para ter 

u m a propaganda eficaz? 

O ideal seria mudar o sistema eleitoral, o modo 
de escolher o deputado. Seria o voto distrital, 
por exemplo. Cada candidato a deputado 
competiria só no seu próprio distrito. 

Seria então u m a mudança mais pro

funda? 

M u i t o mais profunda. Estamos falando 
em reforma política. No sistema atual, não 
vejo solução. 

A candidata D i l m a Rousseff deu 

u m a repaginada c o m cirurgias 

plásticas. A f o r m a física tem 

influência nas decisões? 

Eu não quero ser deselegante com ela, mas 
todo mundo - eu não a conheço pessoal
mente - diz que ela é um pouco carrancuda, 
um pouco áspera. Essa aspereza começou a 
aparecer quando ela iniciou a campanha e 
começou a criar arestas. Os marqueteiros, 
então, decidiram atenuar o problema, amai
nar o jeito dela. Aí pentearam o cabelo dife
rente, colocaram roupas diferentes, uma cara 

mais sorridente. Do jeito que ela se vestia e falava como ministra 
ela não seria eleita de jeito nenhum. 

Por outro lado, a M a r i n a Silva disse 

que vai continuar com seu estilo... 

É uma outra estratégia. Eu sou como eu sou. 

Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 55, n. 713, p. 10-19, ago. 2010.




