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No mo-
mento em 
que a Cons
tituinte se 
instala em 
Brasília, 
não é hora 
de esquecer 
que a última 
eleição foi talvez a mais li
vre, mas também a mais 
cara e corrupta já disputa
da no Brasil. Ficou muito 
claro aos olhos da Nação a 
falência do sistema eleito
ral brasileiro e, particular
mente, dos meios de comu
nicação com que a legisla
ção dotou nossos candida
tos em seus esforços para 
convencer o eleitorado. 0 
horário gratuito do TRE, 
destinado a informar os 
eleitores e a proteger os 
candidatos mais pobres 
contra o poder económico, 
não conseguiu nem uma 
coisa nem outra. Tivemos a 
maior onda de votos em 
branco de nossa história 
política, originados muito 
mais por pura desinforma
ção dos eleitores (ou falta 
de comunicação com os 
candidatos) do que como 
forma de protesto. Os votos 
em branco mostraram que 
as mensagens dos políticos 
não foram entendidas por 
grande parte da população, 
apesar das duas horas diá
rias de TV gratuita. E, com 
algumas exceções, ganha
ram os candidatos com 
mais recursos para "usar 
bem " a televisão, ou inves
tir mais em "dobradi
nhas", trotas de veículos e 
compra de cabos eleitorais. 

No Paraná, por exemplo, 
o horário gratuito começou 
com uma média de 78 pon
tos de audiência (a audiên
cia normal daquele horá
rio), para despencar 30 
pontos nas cinco semanas 
seguintes, subindo um pou
co apenas nos últimos dias 
da campanha. Após um 
verdadeiro massacre de 
7.200 minutos de programa
ção política, chegamos na 
última semana da campa
nha com mais de 80% dos 
eleitores sem saber em 
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mem votar para a Consti-
uinte e assembleias esta

duais. 
Tivemos o que os 

americanos costumam 
chamar de "Information 
overload", ou seja, o exces
so de informação, que sufo
ca pela quantidade, mas 
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peca pela qualidade, que 
sobrepõe a forma ao con
teúdo, que não ajuda em 
nada o aprimoramento do 
sistema político. Uma 
mídia sem paralelo nas 
modernas democracias do 
mundo, onde se paga para 
veicular comerciais políti
cos ou os partidos têm ape
nas algumas poucas horas 
para debater suas ideias na 
TV durante as últimas fa
ses da campanha. E nem 
por isso o poder económico 
lá tem mais força do que 
aqui ou o eleitorado é me
nos informado sobre os 
candidatos. 

Tudo isso ocorre por tor
ça de uma legislação "faz-
de-conta", que pretende, 
ao garantir acesso gratuito 
á mídia eletrónica para to
dos os candidatos, ter en
contrado a panaceia para 
nossos males políticos. Es
sa legislação preocupa-se 
em cercear despesas com 
mídia paga, e nao vê que o 
verdadeiro poder económi
co se exerce nos outros 
itens das campanhas elei
torais. A experiência de ou
tros países mostra que é 

muito fácil controlar des
pesas com publicidade em 
veículos de comunicação: 
as tabelas de preços são pú
blicas e não há como escon
der os gastos nessa área. 

Teremos agora talvez 
uma oportunidade única 
para rever nossa legislação 
eleitoral, a partir da nova 
Constituição. Deve haver 
um meio melhor para ele
ger nossos representantes, 
pois o atual já se esgotou 
em suas contradições e po
de estar produzindo uma 
geração de políticos divor
ciados do povo que repre
sentam. Esse novo método 
deve passar por uma com
pleta reforma do processo 
político, que incluiria as se
guintes modificações no 
sistema atual: 

1. AdoçSo do voto 
distrital. Com menor área 
geográfica de atuação, os 
candidatos poderão 
comunicar-se melhor com 
seus potenciais eleitores, 
serão mais conhecidos por 
eles, participarão mais de 
seus problemas e expecta
tivas. Melhor do que isso, 
desaparecerá a necessida-
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de do horário político do 
TRE a nível estadual, exce-
to talvez para candidatos 
majoritários. Outras 
mídias, mais baratas e efi
cientes, serio utilizadas, 
mesmo porque só as gran
des cidades têm estações 
de televisão. Os candidatos 
voltarão a ter mais contato 
com o povo. 

2. Melhor fiscalização. 
Criação de organismo do ti
po da FEC americana, um 
braço executivo do proces
so eleitoral, com competên
cia para auditar contas, in
vestir e agir independente 
de denúncias ou represen
tações dos partidos. Esse 
órgão deverá contar com 
representantes dos parti
dos, da sociedade e do go
verno, mantendo-se a justi
ça como instância superior 
para julgar os conflitos dai 
originados. 

3. Doações regula
mentadas. Aos candidatos 
deverão ser permitidas 
doações em dinheiro (hoje 
fícticiamenteprivilégio dos 
partidos), desde que di
luídas por maior número 
de doadores. Nos Estados 

Unidos permitem-se doa
ções de até USS 1.000 por 
pessoa e US$ 5.000 por co
mités e associações políti
cas. 

No Brasil atual algu
mas poucas empresas são 
responsáveis pelos recur
sos financeiros dos candi
datos, que passam depois a 
dever favores e manter 
compromissos com elas. Se 
os recursos aplicados na 
campanha forem verdadei
ramente fiscalizados, não 
há razão para que cada 
candidato não possa esco
lher o veículo de comunica
ção mais adequado para 
con vencer seus eleitores. 

4. Jornalismo politico. 
Pontos de vista conflitantes 
devem ter oportunidades 
iguais, não só durante a 
campanha eleitoral mas 
também antes dela. Ê a co
bertura jornalística que de
ve desempenhar o princi
pal papel no processo de 
formação da opinião públi
ca e da imagem dos candi
datos perante o eleitorado. 
Em nosso país ocorre o 
contrário. Durante a cam
panha pouco se mostra so

bre os candidatos, suas 
ideias e propostas, com ex-
ceçio de alguns poucos 
protegidos pelas direções 
das emissoras. O objetivo 
do jornalismo eletrõnico 
deve ser informar e orien
tar o eleitorado, o que tam
bém deve ser rigorosamen
te fiscalizado. Quando um 
candidato se sentir prejudi
cado, deve haver uma ação 
rápida do braço executivo 
da justiça, que lhe dê igual 
oportunidade e tratamento 
justo. 

Se a Constituinte lançar 
as bases para essas e ou
tras mudanças na maneira 
pela qual o Brasil elege os 
seus governantes, creio 
que não ha verá mais razão , 
para manterá atual proibi
ção da publicidade paga. 
Afinal, os profissionais da 
área estão cansados de sa
ber, e de demonstrar, que i 
nem mesmo a melhor pro
paganda consegue vender 
um mau produto. Ou, ao 
contrário, pode apressar 
sua falência. 

(*) Dirator do Exclom Propa
gando, d* Curitiba. 


