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O BRASIL MAIS DIVIDIDO
DO QUE NUNCA
Dividiram o Brasil. Essa é a impressão que se tem ouvindo os discursos exaltados dos

candidatos e lendo o que internautas enraivecidos postam na internet. Nunca antes na história

deste País os eleitores foram tão bombardeados por ameaças como agora. Tanto por parte das

duplas Lula-Dilma e Fernando Henrique-Aécio como por parte dos demais petistas e tucanos.

Victória Brotto e

André de Almeida

O
ringue em que se

transformaram os

debates televisi-

vos entre os presi-

denc iáve i s Aéc io  Neves

(PSDB) e Dilma Rousseff (PT)

já tomou conta de seus eleito-

res e está dividindo o País em

um clima assustador de "nós

contra eles". Os eleitores do

lado A ou do lado B saem às

ruas e às redes sociais pron-

tos para combater os adver-

sários "ignorantes", "corrup-

tos", "mal informados" e "na-

zistas" fomentando uma on-

da de ódio nunca antes vista

na história deste País.

Ontem, em frente ao Thea-

tro Municipal, no Centro de

São Paulo, houve quebra-que-

bra entre militantes petistas e

tucanos. A confusão começou

quando um grupo de 500 tuca-

nos que fazia passeata pró-

Aécio se deparou com 50 pe-

tistas fazendo campanha para

Dilma. Um dos cabos eleito-

rais do PSDB tirou da mão de

um militante do PT um folheto

que trazia o rosto de Dilma

com o dizer "coração valente"

e outro militante tucano jogou

uma bandeira em direção ao

grupo. Os petistas então revi-

daram atacando o ônibus no

qual os tucanos estavam.

Houve hostilidade também

no final da noite da última

quarta-feira, quando 10 mil

pessoas caminharam pela

Avenida Faria Lima em ato pró-

Aécio. Os simpatizantes che-

gavam de táxi, terno e gravata

e salto alto e logo começavam

a entoar gritos de guerra como

"Fora PT", "Yes, we can", em re-

ferência ao presidente norte-

americano Barack Obama, e

motes como "Viva a PM!".

Entre as figuras públicas

que se revezavam numa espé-

cie de palanque, estavam o

ex-presidente Fernando Hen-

rique Cardoso, o ex-candidato

do PV, Eduardo Jorge, o joga-

dor de futebol Ronaldo e o ex-

candidato do PV ao governo de

São Paulo, Gilberto Natallini.

Já no incrível mundo das re-

des sociais, a pancadaria tam-

bém pode assustar um inter-

nauta de primeira viagem.

Post pró –Dilma sobre "amea-

ça conservadora" e posts fa-

voráveis a Aécio Neves contra

"a sujeira da corrupção do PT"

são vistos aos montes mos-

trando que a internet foi terra

fértil para o discurso político

do "nós contra eles". Os inter-

nautas furiosos e que chegam

até a discutir online chaman-

do qualquer amigo que faça

um contraponto de "ignoran-

te", pedem demissão de petis-

tas ou tucanos e criticam FHC

ou Lula. Frases como "basta,

Lula. Não se invoca o Holo-

causto em vão!", "O Brasil está

em estado terminal", "Vote

Dilma contra a ameaça con-

servadora" lotam as páginas

do Facebook e do Twitter.

Até o site da revista The Eco-

n o mi s t foi contaminado pela

divisão do País. Na área desti-

nada a comentários da maté-

ria onde a revista britânica

pede voto a Aécio Neves, os

le i tores t rocam ofensas.

"Querido, 1guest- ojejlli1 des-

culpe, mas você não tem a mí-

nima noção do que acontece

no Brasil. Estamos muito tris-

tes vendo um país com tanto

potencial como o nosso ser

entregue nas mãos de um PT

corrupto", afirma um dos lei-

tores. Em resposta, o leitor

com codinome 'guest-ojejlli’

afirma: "O sujo falando do mal

lavado. Aécio Neves é o políti-

co mais corrupto do País."

O comportamento agressi-

vo nas redes sociais é objeto

de crítica de Daniel Martins de

Barros, coordenador médico

do Núcleo Forense do Instituto

de Psiquiatria (Ipq) do Hospital

das Clínicas. "As pessoas dei-

xaram de conversar, pulando

da conversa amistosa para o

discurso inflamado. Há a ten-

dência de desqualificar a opi-

nião alheia", afirma.

De acordo com ele, as cam-

panhas políticas nesses am-

bientes exploram ocultamen-

te os vieses cognitivos dos

eleitores, tornando-os susce-

tíveis a manipulações. Um dos

elementos é o viés intragrupo,

por meio do qual as pessoas

tendem a tratar melhor àque-

las que pertencem ao seu gru-

po, ou partido político. "Com

um pouquinho de provocação

é fácil transformar em inimigo

quem vota em um candidato

diferente do seu".

Há também o viés de supe-

rioridade, ou seja, "quanto mais

ignorantes somos em um as-

sunto, mais difícil é reconhecer

o quão pouco sabemos". "Nas

redes sociais tem muita gente

falando incoerências absurdas

como se fossem especialistas

expondo uma tese", destaca

Barros. Outro ponto ainda é o

que ele chama de viés de homo-
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Clima quente: militantes pró-Aécio e pró-Dilma entraram em confronto ontem ao lado do Theatro Municipal, no Centro.
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Aécio
carrega a
bandeira
do Brasil
na praia de
Copacabana

Ricardo Moraes/Reuters

Dilma,
também no

Rio, só que em
Nova Iguaçu,

convoca o
eleitorado.

geneidade extra-grupo. "As

pessoas veem muito mais va-

riedade e riqueza de opiniões

dentro de seu círculo do que nas

pessoas de fora."

A ARENA DILMA x AÉCIO
Mas se os eleitores montam

suas próprias arenas de luta, é

porque seus candidatos já o fi-

zeram muito antes. Nos deba-

tes na televisão, Dilma e Aécio

apostam em expressões que

dividem o eleitor e não can-

sam de repetir que "existem

dois projetos diferentes para o

País". Ofensas como "incom-

petente", "leviana", "terroris-

ta" também partem de ambos

os candidatos. E nesse jogo de

"nós contra eles", os ex-presi-

dentes Luiz Inácio Lula da Silva

(PT) e Fernando Henrique Car-

doso (PSDB) aparecem para

lembrar do passado e discutir

sobre ricos e pobres, ricos que

Lula chama de "preconceituo-

sos" e pobres que FHC chama

de "menos informados".

"O PT está fincado nos me-

nos informados, que coincide

de ser os mais pobres. Não é

p o r q u e  s ã o  p o b r e s  q u e

apoiam o PT, é porque são me-

nos informados", afirmou FHC

em entrevista ao portal UOL

que rendeu polêmica. Ao que

Lula rebateu: "Aquilo que

aquele tucano bicudo falou

não é só o pensamento dele, é

uma cultura de dizer que

quem não vota neles é mais

burro, que quem vota em nós é

ignorante."

Ontem, um dos coordena-

dores da campanha de Aécio

Neves, Alberto Goldman, afir-

mou que os "excluídos" votam

em Dilma. "Os excluídos e os

dependentes do Estado vo-

tam em Dilma, enquanto o

Brasil independente do Esta-

do, a elite no sentido de que

são profissionais liberais, inte-

lectuais, empresários, traba-

lhadores formais votaram em

Aécio e Marina". Para o ex-vi-

ce-governador Lula está "dis-

torcendo a palavra elite".

No começo da semana, em

atos a favor da campanha de

Dilma, em Pernambuco, Lula

chegou a chamar os tucanos

de "nazistas" afirmando que a

oposição estaria "contra o

Nordeste" e criticou o que cha-

mou de "inconformismo da eli-

te". "Se o Nordeste ouviu, se o

Nordeste leu o preconceito

contra nós, as injustiças.... pa-

rece que estão agredindo a

gente como os nazistas agre-

A destruição que o PT fez com a

Marina deu sinal de que isso é

eleitoralmente bom, porque você

acaba com o adversário, não

importa se é bom ou ruim para a

democracia. O que importa é

estar no poder.

MAR CO ANTÔNIO VILL A, C I E N T I S TA P O L Í T I CO

diam no tempo da Segunda

Guerra". E falou ainda que a

"elite nunca aceitou o fato do

PT governar o País."

"Isso é canalhice do Lula, ele

mistura as coisas, com isso,

ele estimula a divisão nacio-

nal. As afirmações são tene-

brosas", afirmou Marco Antô-

nio Villa, cientista político da

UFSCar, que criticou a agressi-

vidade também entre os pró-

prios candidatos.

"A destruição que o PT fez

com a Marina deu sinal de que

isso é eleitoralmente bom,

porque você acaba com o ad-

versário, não importa se é

bom ou ruim para a democra-

cia, o que importa é estar no

poder." Villa chamou ainda o

ex-presidente Fernando Col-

lor de Mello de "gentleman" ao

comparar os ataques de Collor

a Lula aos ataques do PT con-

tra Marina Silva.

"A Marina foi a candidata

mais dinamitada e atacada na

história das eleições no Brasil,

ela foi destruída pelo departa-

mento nazipetista como nun-

ca ninguém foi, não se compa-

ra com o que Fernando Collor

fez com Lula em 89, o Collor

era um gentleman perto do

que fizeram com Marina."

Na opinião do publicitário e

professor da Escola Superior

de Propaganda e Marketing

(ESPM), Marcos Machado, as

estratégias que estão sendo

utilizadas pelos candidatos e

partidos não contribuem em

nada para o fortalecimento da

política no País. "Eles estão

mais preocupados em des-

construir o outro do que em

apresentar propostas concre-

tas. Do ponto de vista do mar-

keting é tudo o que não se de-

ve fazer para qualquer produ-

to ou serviço", explica.


	1_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Capa1 Default (Capa)

	2_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Opini_o2 Default (Esquerda F_lio Simples)

	3_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Opini_o3 Default (Direita F_lio Simples)

	4_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Geral4 Default (Esquerda F_lio Simples)

	5_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Pol_tica5 Default (Direita F_lio Simples)

	6_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Pol_tica6 Default (Esquerda F_lio Simples)

	7_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Pol_tica7 Default (Direita F_lio Simples)

	8_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Internacional8 Default (Esquerda F_lio Simples)

	9_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Internacional9 Default (Direita F_lio Simples)

	10_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Cidades10 Default (Esquerda F_lio Simples)

	11_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Lazer11 Default (Direita F_lio Simples)

	12_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Logo12 Default (Esquerda F_lio Simples)

	13_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Economia13 Default (Direita F_lio Simples)

	14_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Economia14 Default (Esquerda)

	15_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Economia15 Default (Direita F_lio Simples)

	16_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Economia16 Default (Esquerda F_lio Simples)

	17_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Economia/Legais17 Default (Direita)

	18_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Economia/Legais18 Default (Esquerda)

	19_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Economia/Legais19 Default (Direita)

	20_DC_24_10
	21_DC_24_10
	24/10/2014 1a DC - Ve_culos21 Default (Direita F_lio Simples)

	22_DC_24_10

