
Apolítica sempre foi um dos mais sofisticados 
e instigantes campos de estudo da 
sociedade. Das tribos ancestrais, passando 

pela polis concebida pelos gregos em sua 
democrática visão de mundo aos sites colaborativos 
da multinacional era WWW, acompanhar a 
maestria de certas personalidades em lidar com 
a mobilização de pessoas em prol da gestão e 
defesa do patrimônio público (bens tangíveis e 
intangíveis) - entre outros interesses, cabe destacar 
- é uma obra de arte sublime e, por que não dizer, 
quixotesca. 

Cria-se um formato de verdade com imagens, letras 
e números para definir fatos, retratar povos, esculpir 
economias e propor soluções, em muitos atos. Há 
quem adira. Há quem ignore. Há quem seja do 
contra. E assim criam-se as afiliações a partidos, 
os embates, os debates, Todos alicerçados por 
palavras, que são portadoras de valores e juízos 
e se vestem de acordo com a realidade em que 



canetas), que foram proibidos pelo TSE na reforma 
eleitoral de 2006, por conta do abuso do poder 
econômico em campanhas eleitorais, fazendo com 
que pessoas inexperientes pudessem confundir a 
ação com troca explícita de votos. 
Hoje, esses brindes são vendidas em sites de 
troca, como no MercadoLivre, onde um botom de 
metal da campanha presidencial de Mario Covas 
custa R$ 22,00, e uma flâmula de Adhemar de 
Barros com calendário de 1960, R$ 30,00. Ou são 
peças de colecionadores encontradas em feiras de 
antiguidades. 

Getúlio Vargas, por exemplo, dá um bom acervo: 
sua imagem está em estátuas, medalhões, pratos, 
e sua voz, em discos. Janio Quadros era um gênio 
da propaganda com seu ícone forte, a vassourinha; 
criou uma cartilha para limpar o Brasil e até uma 
ampola de "vassouricelina", um remédio que 
vinha com uma vassourinha dentro. Carlos 
Lacerda lançou moda com os adesivos de carro. 
Fernando Henrique distribuiu cofrinhos. Cesar 
Maia inovou com os preservativos. E tudo isso 
se integrou à memória que se tem da campanha 

eleitoral de cada um desses candidatos. 
Digam o que disserem, essas peças fazem 
história. Barack Obama é testemunha. Mais que 
distribuir, seu acervo de gifts está a venda em www. 
obamatshirts.com. Lá tem de tudo: buttons, postais, 
adesivos, porta-copos, embalagens, canecas, 
ornamentos, calendário, travessas, cartões de 
celebração e Natal, cadernos, mouse pad, avental, 
ursinho Teddy, camiseta de algodão orgânico, 
casacos, blusões, babadores, roupinhas de bebê, 
cuecas, calcinhas, travesseiro, roupa de cães, eco-
bags e bolsa carteiro, bandeirolas, flâmulas... E 
a marca Obama vem personalizada de acordo o 
gosto do freguês - com os territórios e os estados 
americanos (Kansas por Obama), as religiões 
(budistas por...), as etnias (africanos por ...), os 
membros da família (mães por... ) e as profissões 
(de ator a web designer). Bom para ele e seus fãs. 
Agora... É com a alma lavada e enxaguada que 
faço aqui um alerta: estariam os rastreadores da 
boa conduta política atentos a todas as mídias? 
Pois atenção às redes sociais, onde se processa 
uma das formas mais criativas e contemporâneas 
do chamado web gifting - a versão virtual da 
distribuição de gifts com a imagem dos candidatos, 
valendo conteúdo, entretenimento, prestígio e 
distinção. Serve para divulgar opiniões e angariar 
adeptos no Twitter, nos blogs, no YouTube... É de 
grande valia para o flash mob das urnas também! 
Bem, Vossas Senhoricências, cada um vê o que lhe 
é conveniente enxergar e entende o que considera 
oportuno entender. Políticas à parte, bem-vindos 
ao marketing de oportunidade. Bons votos e bom 
proveito! 
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