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1> AULO José acertou em cheio. A 
Nova República é um videoclip." 
O irônico elogio de Millôr Fer

nandes não foi a única manifestação de espanto 
da inteligência brasileira diante do inovador 
pronunciamento do Presidente da República 
na televisão, no começo da semana. 

Mais do que o próprio conteúdo da men
sagem de Sarney, dando ênfase ao desenvolvi
mento econômico, à justiça social e à iniciativa 
privada, a forma criativa, que abandonou o 
velho estilo sisudo dos pronunciamentos dos 
presidentes militares, foi o centro das contro
vérsias. 

Um misterioso relógio, que aparecia e 
desaparecia, o maço de papel que aumentava e 
diminuía e, sobretudo, os cortes de imagem 
que colocavam o Presidente ora sentado, ora 
em pé, e os efeitos eletrônicos provocaram 
uma enxurrada de críticas. Algumas diretas, 
apontando erros de continuidade, outras vela
das ou irônicas, por conta dos humoristas. 

No centro da tormenta, arrumando as 
malas para ir a Nova Iorque ver o Beijo da 
Mulher Aranha, de Hector Babenco, o respon
sável pela "imagem sarneica", para usar a 
expressão de Millôr, o ator e diretor Paulo 
José, achou a reação natural e parecia muito 
divertido com a celeuma em torno do assunto. 

"Sabíamos que estávamos mexendo num 
ninho de marimbondos", diz ele, num trocadi
lho involuntário. Cauteloso nos comentários 
sobre o trabalho, Paulo José faz questão de 
frisar que não dirigiu o Presidente: "Presidente 
não se dirige. Dirigi a equipe de gravação": 

— Na gravação, usamos uma câmera 
fixa, com pequenas variações de abertura. O 
Presidente quis compactar. Fez 28 cortes. 
Diante dos cortes, usamos os gevursos eletrôni
cos ma hora da edição. E o resultado se 
aproxima da publicidade ou do videoclip. É 
isso mesmo. 

Na verdade, diz Paulo José, havia dois 
níveis bem distintos: um na televisão, onde a 
comunicação é instantânea, e outro nos jor
nais, no dia seguinte, para análise e reflexão da 
mensagem política. Sob este ponto de vista, ele 
acredita que o resultado foi perfeito. E tem 
razão. 
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As pesquisas de opinião mostraram que 
melhorou substancialmente a imagem do Presi
dente diante da opinião pública após o discurso 
transmitido pela tevê. E que não faltou Ibope: 
79% de audiência em São Paulo, 2 milhões e 
500 mil aparelhos dê televisão ligados, o que 
significa cerca de 10 milhões de espectadores. 
No resto do país, a proporção foi a mesma. 

— O pessoal de publicidade gostou mui
to, achou perfeito, üma comunicação nova, 
moderna. Um sucesso total. Quem não enten
deu ficou numa posição elitista — comenta 
Paulo José, outra vez com razão, a julgar pelos 
comemtários dos papas da propaganda. Rober
to Duailibi, da DPZ, considerada uma das mais 
criativas agências do país, achou o programa 
inovador e não poupou elogios. George Tei-
cholz, vice-presidente da McCann Ericson em 
São Paulo, reagiu na mesma linha e foi ainda 
mais longe: por ele, colocaria toda a equipe 
ministerial no programa. 

Para explicar o porquê de tamanha au
diência e tanto sucesso de um lado e a enxurra
da de críticas e ironias de outro, Paulo José cita 
outro diretor de cinema, o norte-americano 
John Frankenheimer: "Nobody likes televi-
sion, only pèople." ("Ninguém gosta de televi
são, só as pessoas"). 

- Fizemos o programa pensando rio 
"people". E sabíamos que as pessoas que / 
emitem opinião, que têm coluna nos jornais, / 
"don't like television". Funcionou. ^ 


