
%HermesFileInfo:A-2:20110825:

A2 Espaço aberto QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

SINAIS PARTICULARES

F az hoje 50 anos que
Jânio Quadros re-
nunciouàPresidên-
cia, sete meses de-
pois da posse. Fora
eleito com mais de

48% dos votos e desfrutava gran-
de autoridade e popularidade.
Eu soube que ele existia ali pelos
10 anos de idade. Morava na Vila
Bertioga, no Alto da Mooca, à
época um bairro da periferia de
São Paulo: sem rede de esgoto,
nem pavimentação e iluminação
na maior parte das ruas.

Eu acompanhava algo da polí-
tica por jornal, rádio e xeretando
as conversas dos adultos. Lem-
bro-me de quando dona Rosa,
mãe do meu melhor amigo, ope-
rária quando solteira, disse so-
bre a eleição para a Prefeitura de
São Paulo: “Esse Jânio é sério,
diferente dos políticos”. Minha
mãe votou nele, cujo rosto só co-
nhecia de um santinho colado
no bar da esquina. O tostão con-
tra o milhão! A voz do candida-
to? Pelo rádio, era estranha, mal-
humorada com os políticos,
com um sotaque parecido com o
do meu professor de Latim.

Vitorioso, JQ virou figura co-
nhecida: magro, despenteado,
vasto bigode, estrábico, terno e
colarinho amassados, aparência
de quem ainda vai tomar banho.
Tive a primeira discordância ex-
plícitacommeupai,quenãovota-
va por ser estrangeiro, mas pas-
sou a detestar o novo prefeito:
“Esse aí falava contra os ladrões,
mas sua Prefeitura cobra ‘caixi-
nha’no mercado” – eletinhaban-
ca no Mercado Municipal. A dis-
córdia piorou quando Jânio dei-
xou logo a Prefeitura para se can-
didatar ao governo estadual,
com meu “apoio” e o de dona Ro-
sa. E atingiu o ápice quando con-
correu apresidente. Dele foi meu
primeiro voto. Achava que tinha
feito bom governo, operoso e
sem escândalos, e apoiara um su-
cessor melhor: Carvalho Pinto.

Plínio de Arruda Sampaio, au-
xiliar do novo governador, reve-
lou que,à época,fizeram umadis-
creta investigação sobre possí-
veis irregularidades na sua admi-
nistração e nada encontraram.
O padrão dos anos 50 não durou
até 1985, ao voltar à Prefeitura.
Fez uma gestão que envergonha-
ria o político de 30 anos antes.

Jânio foi o primeiro grande lí-
der popular nacional fora do es-
tablishment. Não tinha sido pro-
jetado, como Adhemar de Bar-
ros, pelo Estado Novo nem fize-
ra carreira, como Juscelino, com
políticos e partidos do âmbito
varguista.Ao assumir a Presidên-
cia, aos 44 anos, era um estranho
em Brasília. A renúncia levou-
me a participar pela primeira vez
de manifestações de rua, mas

não por sua volta, e sim pela pos-
se do vice, João Goulart, o Jango.
Naquele momento ninguém en-
tendia por que um presidente
forte e popular deixara o cargo.

É interessante que o atual de-
bate sobre governabilidade se dê
no cinquentenário da renúncia.
Jânio lutou pela versão de víti-
ma, segundo a qual sua queda foi
resultado da ação de forças “ter-
ríveis” (e não “ocultas”), que o
teriam impedido de governar.

O depoimento de seu secretá-
rio de Imprensa, Carlos Castello
Branco,confirmouahipótese: Jâ-
nio não foi forçado à renuncia e a
usou como arma para voltar com
poderes imperiais. Confirmou
também que ele não intentou
chefiarumaquartelada–atérecu-
sou ofertade seus ministros mili-
tares.Passouporsuacabeçaemu-
lar Charles de Gaulle, que renun-
ciara à chefia do governo francês

no após-guerra, emmeio aos em-
bates da política parlamentar, e
fora chamado para presidir o
país, com grandes poderes, em
1959. No Brasil, a História não se
repetiu nem como farsa.

Jânio apostou que os coman-
dantes militares jamais aceita-
riam a posse de Jango, do PTB. O
impasse só teria uma saída: a sua
volta. Presidente e vice eram
eleitos separadamente. Jango
dobrara com o general Lott, can-
didato do PSD. Estava criado o
cenário para a instabilidade e a
conspiração. JQ até estimulara a
chapa “Jan-Jan” – queria alguém
de risco na linha de sucessão, na
suposição de que as Forças Ar-
madas jamais dariam posse a um
varguista.

De fato, os ministros militares
rejeitaram Jango, que estava em
Cingapura, rumo à China, em
missão oficial. Enviaram um pe-
dido de impedimento ao Con-
gresso, que formou uma comis-
são mista. Veio a Campanha da
Legalidade, liderada por Leonel
Brizola (PTB), governador do
Rio Grande do Sul. A comissão
negou o impedimento e aprovou
a solução parlamentarista, arti-
culada pelo PSD. Os militares
aceitaram. A manobra de Jânio
se frustrara.

A UDN, principal apoio de Jâ-
nio, era antigetulista, conserva-
dora, formada em 1945, e sempre
batida nas urnas pela aliança ge-
tulista PSD-PTB. Jânio fizera
uma campanha simbolizada na
vassoura do poder para varrer a
corrupção em Brasília. “Varre,
varre vassourinha...” Isso de faxi-
na é coisa antiga.

O presidente logo se afastou
de parte dos que o apoiaram, mas
sem formar uma base política
consistente,apesar deternomea-

doministros dosprincipais parti-
dos da situação e da oposição. A
maiornovidade foia “política ex-
terna independente”, com um
certo afastamento dos EUA, em
plena guerra fria e no calor da re-
volução cubana, pela qual Jânio
mostrava simpatia. Começou a
reatar relações diplomáticas
com a União Soviética. Não se
menosprezeotraumaqueissore-
presentava. A violenta reação de
Carlos Lacerda, o maior líder da
UDN,nãotardou. Jâniotinhafor-
çaparaarticularumabasemajori-
tárianoCongresso. Preferiuo au-
togolpe. Fracassada a manobra,
abriu caminho para a instalação
da ditadura em 1964.

Hoje o Brasil é um país institu-
cionalmente muito mais madu-
ro. É impensável as Forças Arma-
das entrarem no jogo político. E
os governantes sabem que não
mandam sozinhos. A saga janis-
ta constitui um caso para estudo
do papel do indivíduo na Histó-
ria. As instituições e a vida dos
brasileiros foram profundamen-
te afetadas durante décadas pela
decisão desequilibrada de uma
só pessoa.

A explicação de JQ para a re-
núncia enfatizou sempre a con-
tradição até hoje invocada para
justificarmalfeitos: ouum gover-
no de minoria, instável e incapaz
de executar seu programa, ouum
governo estável, mas que aceita
lotear o aparelho de Estado entre
corruptos. Era um falso dilema
ontem. É um dilema falso hoje.
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D e uns dias para
cá,o horário no-
bre da televisão
brasileira pas-
sou a veicular
uma campanha

publicitária para idolatrar o go-
verno federal. Mais uma. Desta
vez o mote é a mão: ela mesma,
a mão, esse prodígio de articula-
ções múltiplas com metacarpo,
dedos,unhas e incontáveishabi-
lidades, inclusive as políticas. A
mão éamais novagarota-propa-
ganda dos atos do Executivo.

Não, não é de todo absurdo.
Além de ferramenta, a mão po-
de ser discurso, e não apenas na
linguagem de sinais. Existe a
mão de esquerda: dos punhos
cerrados,que denota combativi-
dade. Há o dedo de direita: o de-
doem riste,representante da ra-
zão que assevera. A mão espal-
mada, rija, voltada para a frente,
no alto do braço erguido, é sau-
dação nazista. Muda-se o con-
texto e essa mesma mão ganha
outro significado: dentro da
igrejaela abençoaos noivos, sor-
ridentes, no altar. Existe a cura
espiritual pela imposição de
mãos, assim como existem a
mão na cara, a mão de súplica, a
mãoqueinsulta.Hámãosaman-
cheia, mãos que não acabam
mais. Agora os publicitários do
Planalto, para darem uma mão-
zinha à imagem da Presidência
da República, inventaram a mão
eleitoreira. É a mão do PAC.

Nos anúncios de TV, a mão do
PAC é uma mãozona que desce
do céu e põe estradas no alto de
colinasverdeseplantaescolasco-
mo árvores no descampado. De-
pois a mãozona volta para o céu,
contente.Éumamãozonaquepa-
recemão boba, mas éapenasuma
mão leve, no bom sentido: leve e
bojudacomoumbalãodearquen-
te. Que mãozona é aquela? A voz
em off diz que aquela é a mão do
povo. “O Brasil está em boas
mãos. Nas mãos do povo brasilei-
ro”. No arremate do filmete pro-
mocional, duas mãos abertas, em
concha, aparecem em close. Elas
estão maquiadas, pintadas com
as cores da bandeira nacional.
São mãos humildes, populares,
patrióticas–esacralizadas.Misti-
camente sacralizadas.

A intencionalidade explícita,
escancarada, quase obscena da
inteligência publicitária reside

aí. Ela pretende aproximar a ex-
pressão “nas mãos do povo” a
uma outra, bastante conhecida,
de uso corrente: “nas mãos de
Deus”. É o que dizemos de um
doente desenganado: ele está
nas mãos de Deus. Mesmo quan-
do não há esperanças, as mãos de
Deus conduzem ao melhor pou-
so. “Segura na mão de Deus, e
não olhe para trás”, entoavam os
coroinhas há mais de 30 anos.
Nesse ponto é que tirocínio pu-
blicitárioenxergouaoportunida-
de de uma ressignificação quese-
ria uma mão na roda: se, desde
Roma, o latim ensina que “a voz
do povo é a voz de Deus”, nada
mais natural que insinuar que
“as mãos do povo” são a materia-
lização das mãos de Deus.

Isso feito, o resto é simples,
supõe a vã publicidade. Manu-
seando seus significantes visto-
sos, ela se imagina capaz de insti-
lar na massa de mãos postas a
certeza de que, no fundo, as
mãos do governo federal é que
são de fato as boas mãos, pois
elas nada mais são do que as
mãos do povo e, por decorrência
semântica, as mãos de Deus. Eis
então que, num milagre da pro-
paganda, o Poder Executivo é a
materialização do Espírito na su-
perfície do Planalto Central. O
governo é igual a Deus. Vamos
dar as mãos, vamos dar as mãos.
A partir de agora, enlevados por
tãoinspiradora evangelização cí-
vica, todos nós, todos juntos, va-
mos empunhar o ufanismo bíbli-
co e erguer as nossas mãos para
o céu em agradecimento.

Ou será que não?
Ou será que, uma vez mais, a

publicidade governamental, do
alto de seu olimpo eletrônico, de
onde vende essa mercadoria im-
palpável, intangível, chamada

popularidade, estaria apenas co-
municando o exato oposto do
que pretende? A pergunta tem lá
seus fundamentos.

O repertório dessas campa-
nhas oficiais é meio de segunda
mão. Ele semantém praticamen-
te inalterado desde a ditadura
militar. Se o leitor examinar, ve-
rá que não há grande diferença
entre “Pra frente Brasil” e “O
Brasil está em boas mãos”. É um
repertório gasto, esvaziado de
credibilidade.No fundo, não éle-
vadoa sério por ninguém. Ascen-
tenas de milhões de reais que os
governos estaduais, municipais
e, principalmente, federal des-
perdiçam na propaganda de si
mesmos não servem exatamen-
te para convencer o telespecta-
dor disso ou daquilo, mas para
manter ativa a indústria da cam-
panha eleitoral fora do período
eleitoral e para manter acesa a
memória do eleitor sobre quais
os ícones que identificarão os
candidatos governistas da próxi-
maeleição. Propaganda governa-
mental serve apenas para isso,
não para ser levada a sério. Vis-
tas isoladamente, cada uma das
campanhas de governo é apenas
ridícula. É verdade que essa das
mãos, que coisa, essa extrapo-
lou. Em matéria de comunicar
exatamente o oposto do que pre-
tende, bateu todos os recordes.
Poderia aparecer, quase sem re-
toques, num Casseta & Planeta
da vida, no qual significaria o seu
contrário. Em vez de mensagem
edificante, seria escracho puro.

A mão leve que desce para in-
crustar uma rodovia no chão po-
deria bem ser a que, suspeita-se,
andou surrupiando uns milhõe-
zinhos da infraestrutura. Ela po-
deria voltar para o céu com uns
trocados entre seus dedos. Ou-
tra mão poderia levar um heli-
cóptero da polícia para o quintal
de uma certa autoridade, que di-
ria que um helicóptero não faz
mal a ninguém, não vai deixar
ninguém na mão. De piada em
piada, tudo vai ficando bastante
constrangedor, é claro, mas é o
que é. Alguém deveria avisar aos
publicitários chapa-branca que
esse negócio de brincadeira de
mão não dá certo.

Talvez o leitor se lembre de
um cantor das antigas que trina-
va em barítono: “Maria, o teu no-
me principia, na palma da minha
mão”.Ficamos acordes.Maracu-
taiatambémcomeçacomm.Mal-
versação de fundos, igualmente.
Do povo, do povo mesmo, a úni-
camãozinha que existenessahis-
tória é aquela mão que trabalha,
gera riqueza e impostos. Nisso
aí, o povo entra com o suor e sai
de mãos abanando. É com o di-
nheirodo povo que o governopa-
ga a conta milionária da sua pro-
paganda inacreditável.

✽
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DA ECA-USP E DA ESPM

A mão
indizível

●✽
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SERRA

50 anos e
um falso dilema

PRIVATIZAÇÕES
Cai o último engodo

O PT rendeu-se à filosofia do
PSDB e inicia sua era de privatiza-
ções – “a tal herança maldita” de
FHC que o demagogo Lula repu-
diava. E agora festivamente priva-
tiza o primeiro dos três aeropor-
tos prometidos, o de Natal. Não
dá para aplaudir. É triste que Lula
e sua trupe reacionária, por puro
capricho e esperteza desprezível,
tenham estagnado por oito anos
obras de infraestrutura, incluindo
aeroportos, dos mais ineficientes
do mundo. É bom frisar que Dil-
ma compactuava com essa retró-
grada decisão. O lado bom é que
nas próximas eleições o discurso
do PT será esvaziado. Porque
nem obras do PAC iniciadas em
2007, que andam a passo de tarta-
ruga, se concluem. Assim, espero
que finalmente o PSDB deixe de
se apequenar, como agiram Alck-
min e Serra nos pleitos de 2006 e

2010, pois não tiveram coragem
de defender as privatizações, que
foram um dos maiores avanços
de modernidade e produtividade
em setores estratégicos no País.
PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

Leilão de aeroportos

Serviços públicos com caracterís-
ticas de monopólio podem ser
concedidos por meio de leilões,
porém com as necessárias precau-
ções que protejam o consumidor.
O critério de menores tarifas é e
sempre foi melhor que o do lance
maior. Neste último, ganhou
quem ofereceu mais pela conces-
são. Em troca o governo deixa
que o concessionário vitorioso es-
calpele os usuários dos serviços
via tarifas e preços elevados. Nos
terminais, por exemplo, deveria
ser exigida ao menos a instalação
de máquinas de refrigerantes, ca-

fé, sanduíches e outros alimen-
tos, bem como telefones públicos
em número, locais e com alu-
guéis preestabelecidos pelo gover-
no, de maneira a garantir preços
acessíveis a usuários de baixa ren-
da. O Cades deveria analisar e
aprovar o modo de concessão de
serviços públicos, quase sempre
estruturados e operados sob a for-
ma de monopólio. Hoje nós, con-
sumidores, pagamos preços altos
por falta de competição em toda
a cadeia de produção nacional.
Economia de mercado funciona,
e muito bem, quando o governo
garante a concorrência.
EDUARDO JOSÉ DAROS
daros@transporte.org.br
São Paulo

LULA X DILMA
Nocaute

Fiquei estarrecida ao ler a notícia,
confirmada por Dora Kramer
(24/8): o gesto do sr. Lula ao “des-

pachar” com ministros do atual
governo é cheio de simbolismo
autoritário, que nos remete a um
ditadorzinho de quinto mundo.
Ninguém ignora sua intenção de
passar ao povo a ideia de que Dil-
ma está lá só “esquentando cadei-
ra” para ele. Mas esquece que o
Brasil não é seu sindicato e Dilma
foi legitimamente eleita pelo po-
vo. Que a presidente deixe já bem
claro que, hoje, quem tem a cane-
ta e o poder nas mãos é ela. Caso
contrário, ficará cada vez mais fra-
gilizada para responder às chanta-
gens de sua base aliada, que é o
que Lula mais deseja: ver Dilma a
nocaute pedindo-lhe socorro!
ELIANA FRANÇA LEME
efleme@terra.com.br
São Paulo

Deselegância

Ao se reunir a portas fechadas
com ministros de Dilma, à sua re-
velia, Lula reporta-nos a memó-

ria de facções que se juntavam pa-
ra tramar ciladas contra um inimi-
go comum. Essa atitude nos leva
a crer que o ex teme que a heran-
ça malcheirosa que deixou para a
presidente e o povo vá impregná-
lo de tal forma que seus planos de
volta triunfante ao Planalto cai-
rão por terra. Que deselegância...
LEILA E. LEITÃO
São Paulo

Fora!

Lamentável saber que o ex “des-
pacha” com ministros de Dilma e
lhes cobra informações, como se
ainda fosse ele o presidente da Re-
pública. Lula abusa claramente
da sua condição de ex-presidente
e deveria ter mais respeito por Dil-
ma e pelas instituições. Felizmen-
te, o tempo de Lula já passou. Fi-
ca para ele o conselho de José Dir-
ceu a FHC: vá cuidar da sua ONG
e dos seus netos. Fora, Lula!
RENATO KHAIR

renatokhair@uol.com.br
São Paulo

A ética do ex

Dentre as sandices que o filósofo
Lula proferiu em seu pirotécnico
governo, uma se torna muito
atual: “Ninguém tem moral para
me ensinar noções de ética”. Se-
ria muito importante agora que
ele nos esclarecesse qual a sua vi-
são de ética. Certamente a cons-
trangida presidenta Dilma tam-
bém apreciaria muito, uma vez
que ela está totalmente perdida
no meio desse tiroteio sem fim.
GERALDO SIFFERT JUNIOR
siffert18140@uol.com.br
Rio de Janeiro

MENSALÃO
Risco de prescrição

O brasileiro está apreensivo por-
que dia 27/8 prescreve o crime de
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BUCCI

O desertor (era Dia do Soldado)

ERNO SCHNEIDER/LOREDANO

O repertório das
campanhas oficiais
praticamente não mudou
desde a ditadura militar

A explicação de Jânio
enfatizou a contradição
até hoje invocada
para justificar malfeitos
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