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Tabus de campanha
Discurso dos três principais candidatos à Presidência
evita tratar de diversas questões polêmicas, por pura
conveniência eleitoral

Vagas para afrodescendentes nas universidades. Adoção de
crianças por casais do mesmo sexo. Distribuição de
camisinhas nas escolas. Descriminalização das drogas.
Aborto. Ampliação da licença-paternidade.
Eis uma série de temas que, longe das costumeiras
discussões sobre a taxa de juros ou o papel do Mercosul,
não deixam igualmente de afetar parcelas significativas da
população. Exprimem, sobretudo, visões a respeito de que
tipo de país se quer para o futuro. Mais liberal em termos de
costumes? Ainda fiel a determinadas tradições religiosas?
Particularista ou universalizante no que tange aos direitos
sociais?
É certo que não compete exclusivamente ao chefe do
Executivo decidir sobre temas tão diversos, nos quais se
misturam convicções pessoais, políticas de Estado e
polêmicas de natureza cultural.
Entende-se, ademais, que candidatos a cargos majoritários
procurem antes ampliar do que restringir o universo de seus
possíveis eleitores. Mas o que é inteligível, do ponto de
vista de uma lógica política imediata, não deixa de ser
consternador.
Há mais de um mês, a Folha dirigiu aos três principais
candidatos à Presidência um questionário com dez
perguntas, abordando temas como os mencionados acima.
José Serra, Dilma Rousseff e Marina Silva, por meio de suas
assessorias, alegaram falta de tempo para responder.
Não se espera, por certo, que candidatos tenham resposta
pronta para toda e qualquer questão. Mas tudo faz crer que o
silêncio dos candidatos se deve menos a algum tipo de
indecisão de ordem pessoal, e mais a uma arraigada cultura
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da intransparência e do subterfúgio, especialmente notável
na política brasileira.
Pode-se argumentar que, no estágio atual de
desenvolvimento do país, questões mais urgentes estão na
pauta. A tese não se sustenta, por vários motivos.
As mortes de mulheres em casos de aborto desassistido, por
exemplo, configuram uma tragédia de grandes proporções -
e não há eufemismo que exima os candidatos de considerá-
la em suas implicações substantivas.
Tudo faria sentido se a campanha eleitoral tivesse a
empolgá-la discussões enfáticas sobre a condução da
política econômica ou as relações externas do Brasil. Nessas
áreas, entretanto, o que tem surgido não assume
características de um debate sério. Pertence antes à ordem
do deslize retórico, do subentendido infeliz e do ataque
velado -de que são mostra os pronunciamentos de José
Serra sobre a autonomia do Banco Central ou sobre a
produção de cocaína na Bolívia.
É que, em última análise, os candidatos parecem até agora
seguir mais a estratégia dos marqueteiros, e as milimétricas
variações de sua popularidade nas pesquisas, do que
apresentar-se como líderes reais -isto é, capazes de assumir,
para o bem ou para o mal, os riscos da clareza e do
compromisso público com uma visão própria quanto ao
futuro do país.
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