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RESUMO     

 

O objetivo deste trabalho é investigar as ocorrências na relação estabelecida 

entre os discursos dos quatro candidatos mais cotados na disputa pela 

Presidência do Brasil, nas eleições 2002: Anthonny Garotinho, do PSB, Ciro 

Gomes, do PPS, José Serra, do PSDB, e Luís Inácio Lula da Silva, do PT. O nosso 

corpus para análise provém dos programas desses candidatos no Horário 

Eleitoral Gratuito da Propaganda na Televisão, com recortes do discurso da mídia 

a respeito da campanha. Do ponto de vista metodológico, utilizamos algumas 

categorias da Análise do Discurso, entre outras teorias, para analisar os 

discursos a partir de três temas que consideramos marcantes na telepropaganda 

dos presidenciáveis: a mudança, o medo e a mulher. A nossa investigação 

identificou a interdiscursividade como fenômeno proeminente no confronto entre 

os candidatos e confirmou as hipóteses deste trabalho, de que, em 2002: todos 

os presidenciáveis tentaram alçar o patamar de catalizadores da mudança, 

procurando atender à expectativa do eleitorado que apontava nessa direção; 

uma disputa de sentidos evidente, nessas eleições, deu-se entre os discurso do 

medo e da mudança, produzindo a esperança; a mulher, por ser maioria no 

eleitorado brasileiro, ganhou um tratamento especial dentro das estratégias 

discursivas dos candidatos. 

 

Palavras-chave: comunicação; política; discurso; eleições; telepropaganda 

eleitoral; Análise do Discurso. 
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ABSTRACT     

 

The aim of this study is to investigate some aspects of the relationship between 

the forms of discourses of the four most plausible contenders in the elections for 

the Brazilian presidency in 2002: Anthonny Garotinho of the Brazilian Socialist 

Party (PSB); Ciro Gomes, of the Popular Socialist Party (PPS); José Serra of 

Brazilian Social Democracy Party (PSDB); and Luís Inácio Lula da Silva of the 

Workers’ Party (PT). The corpus for this anlysis is taken from the political 

propaganda of these candidates in television broadcasts, along with midia 

discourse concerning the campaign. As a methodology, some elements of 

Discourse Analysis, along with other theories, are used, and the analysis centres 

on three topics which seemed to be given special emphasis in the candidates’ 

television propaganda: namely, change, fear and women. It is discovered that 

interdiscourse was a prominent feature of the confrontations between 

candidates. This confirms the hypotheses of the study: 1) that all candidates 

attempted to portray themselves as catalysts of change, in an effort to meet the 

voters’ expectations in this regard; 2) that most striking contrast in these 

elections was that between discourses of fear and hope; and 3) that women 

received special treatment in the candidates’ discursive strategies, in so far as 

they make up the majority of voters in Brazil. 

 

Key Words: communication; politics; discourse; .political propaganda; 

elections; Discourse Analysis. 

 

                                                        
Source: ALBUQUERQUE, Andréa Moreira. Change, fear and women in the discourse of candidates 

running for the Brazilian presidency in the 2002 elections: interdiscursivity and its prohibition. 

164f. Master’s Dissertation for the Master’s course in Social Communication – Post-Graduate 

Programme in Communication, Federal University of Pernambuco, Brazil. Recife. 2004.
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“Cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura, onde se entrecruzam 
e lutam valores sociais de orientação contraditória.” 

(Mikhail Bakhtin) 
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INTRODUÇÃO 

 
A importância e a particularidade das eleições 2002 

 

As eleições sempre foram e serão um momento singular da política: um instante 

extraordinário, distinto da política ordinária, acontecida no dia-a-dia (Rubim, 

2002). Esse período se caracteriza, em circunstâncias normais, pela aceleração, 

pela intensidade, pela maior visibilidade da política.  

Em 2002, as eleições presidenciais brasileiras tiveram um caráter ainda mais 

especial pois resultaram na primeira sucessão entre dois presidentes escolhidos 

pelo voto popular em mais de 40 anos de História do Brasil. Isso depois de oito 

anos em que o País esteve sob o comando de um único presidente, cuja base 

aliada abriu o precedente da reeleição, garantindo a ele o mandato mais longo 

do presidencialismo brasileiro.  

A disputa pela sucessão presidencial, em 2002, foi acirrada e trouxe à tona 

elementos importantes para a discussão sobre os rumos da política em seu 

enlace com os meios de comunicação, bem como sobre o papel da mídia na 

configuração do cenário político brasileiro neste início de novo milênio. 

Seis candidatos disputaram a Presidência da República na primeira eleição do 

século XXI: Luís Inácio Lula da Silva, do PT, José Serra, do PSDB, Ciro Gomes, 

do PPS, Anthonny Garotinho, do PSB, José Maria de Almeida, do PSTU, e Ruy 

Pimenta, do PCO. Os quatro primeiros citados estiveram à frente na disputa 

durante todo o período de campanha e os primeiros deles chegaram ao segundo 

turno, numa corrida que inscreveu o ano eleitoral de 2002 entre os mais 

importantes e movimentados da nossa república centenária e da nossa 

democracia “emergente”. 

Capitalizada como nunca pela mídia, a campanha despertou mais cedo e mais 

fortemente o interesse do eleitorado pela biografia e o desempenho dos 

candidatos, transformados em destaque nas capas de jornais e revistas e atração 

nos horários nobres de todas as emissoras nacionais. 
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Em 1994 e 1998, a mídia havia praticamente silenciado em relação à disputa 

presidencial. Foi quase como se as eleições não existissem, pois simplesmente 

não eram destaque entre as notícias particularmente no rádio e na televisão, 

veículos de maior abrangência em relação ao eleitorado no País. 

Com o silêncio da mídia, as eleições deixaram de ser um momento excepcional 

da política e atraíram muito menos a atenção do eleitor brasileiro. 

Já em 2002, o quase absoluto silêncio sobre a política eleitoral foi substituído por 

um barulho quase ensurdecedor produzido pelas equipes de marketing dos 

candidatos e por todas as empresas de comunicação, cuja resultante foi uma 

superexposição da campanha e dos presidenciáveis e um crescente interesse do 

eleitor pela disputa. Numa primeira fase, os partidos multiplicaram os spots 

audiovisuais com o intuito de conferir uma maior visibilidade aos seus 

candidatos. De acordo com o Ibope, os nomes que permaneceram na disputa 

tiveram o seguinte tempo de exposição na televisão, medido em segundos: 

• Serra – 18.660 

• Lula – 18.360 

• Ciro – 14.430 

• Garotinho – 14.340 

(Rubim, 2002) 

Além do espaço reservado ao marketing político dos partidos, a mídia expôs 

detalhadamente as discussões em torno da verticalização das alianças, as 

estratégias na construção e desconstrução de candidaturas, os fatos envolvendo 

personagens importantes no processo eleitoral. Enfim, criou um ambiente de 

grande interesse em torno do período eleitoral que se iniciaria, logo em seguida, 

com as convenções partidárias e a definição das candidaturas e coligações, ainda 

antes da deflagração do horário gratuito da propaganda eleitoral no rádio e na 

TV. 

À cobertura sistemática da agenda dos candidatos, somou-se mais um elemento 

de extrema vitalidade quando se trata de avaliar a influência da mídia no campo 

da política: a realização de entrevistas e debates. A Rede Globo abriu espaço 

para duas rodadas de entrevistas em três dos seus quatro noticiários nacionais: 

o Jornal Nacional, o Jornal da Globo e o Bom Dia Brasil. A Rede Bandeirantes 
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partiu na frente promovendo o primeiro debate com os candidatos a presidente 

dos três que ocorreram durante o período eleitoral e ainda inovou, realizando o 

primeiro debate entre candidatos a vice-presidente da história do rádio e da TV 

no País. 

A revista Época contabilizou um total de 63 entrevistas em programas 

jornalísticos com os candidatos, além do total de quatro debates. 

 

[...] a mídia torna-se simultaneamente um relevante ator político e um 
imprescindível espaço novo de realização da política, funcionando esse espaço, 
eletronicamente constituído, como um campo de forças, no qual os atores 
políticos reconhecidos socialmente realizam o embate político e eleitoral. 
(RUBIM, 2002, p.8) 

 

A maratona midiática produziu um efeito significativo no período da propaganda 

gratuita: possivelmente embalado pela cobertura intensa da corrida eleitoral, o 

público demonstrou um interesse maior pelo Horário Gratuito da Propaganda 

Eleitoral.  

A variação da visão dos cidadãos acerca do horário eleitoral, por exemplo, 

conforme sondagem do Datafolha, serve como um dos possíveis indicadores 

dessa maior atenção (Franzine, 2002). O interesse muito ou pouco no horário 

eleitoral para presidente evoluiu de 47%, em 1998, para 60%, em 2002. A 

intenção de ver o horário eleitoral passou de 57% para 68%, em 2002, enquanto 

os que não pretendiam assistir diminuíram de 41%, em 1998, para 29%, em 

2002. A alteração positiva também pode ser sentida na importância atribuída ao 

horário eleitoral na decisão do voto, conforme se pode ver na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Importância atribuída ao horário eleitoral para a decisão do 

voto 

 

Cargo / ano Muita Um pouco Nenhuma Não sabe 

Presidente em 1998 33% 23% 41% 2% 

Presidente em 2002 44% 26% 29% 1% 

Governador em 1998 33% 25% 40% 3% 

Governador em 2002 43% 27% 28% 2% 

Senador em 2002 40% 29% 29% 2% 

(RUBIM: 2002, p. 9) 

Em 26 de agosto de 2002, a revista Época publicou que a primeira exibição 

noturna do HEGTV, na Grande São Paulo, teve uma audiência comparável à 

veiculação do último capítulo da novela dos oito, da Rede Globo de Televisão, 

que sempre atinge índices elevados de audiência. O HEGTV obteve um índice 

médio de 52 pontos, o que corresponde a oito milhões de televisores ligados. 

Mas que discurso proferiram candidatos à sucessão presidencial? Que mensagens 

mobilizaram a atenção dos eleitores? Que idéias acerca dos desafios e conquistas 

do povo brasileiro circularam através dessas mensagens? São algumas 

indagações que despertaram o nosso interesse de investigar o fenômeno eleitoral 

de 2002 a partir de um objeto muito eloqüente: a propaganda eleitoral na 

televisão. 

O estudo do discurso utilizado pelos candidatos no Horário Eleitoral Gratuito da 

TV – o HEGTV – é fundamental, pois este é o espaço e o tempo privilegiados 

para se entender as estratégias globais de cada candidato (Almeida, 2002). Além 

disso, é uma passagem para uma compreensão mais profunda dos embates 

ideológicos que permeiam o desenvolvimento social e político da nossa 

sociedade. 

Vale ressaltar que ainda é muito recente no Brasil a pesquisa sistemática sobre 

as relações entre a mídia e a política. Estudos isolados surgiram na década de 70 

do século recém terminado, evoluindo até que, depois de 30 anos, consolidam-se 

num campo particular de investigação. Foi nas décadas de 80 e 90 que a 

Comunicação Política começou a se constituir como um espaço de debate 

interdisciplinar entre cientistas políticos e estudiosos da comunicação. 
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Nas décadas de 80 e 90, quando certamente se publicou muito mais sobre 
comunicação e política que nos setenta anos precedentes e quando realmente se 
formou a especialidade, a área acumulou um volume de pesquisa que não se 
consegue mais acompanhar, tão grande a diversidade dos aspectos 
considerados, o volume e a procedência geográfica dos autores. (GOMES, 2004, 
p.22)  

 

Poucos estudos brasileiros abordam a propaganda política na televisão como 

tema central. Entre eles, Albuquerque (1999, p. 19-20) identifica cinco 

categorias diferentes: 

1. Investigações sobre a influência das legislações eleitorais (e do processo de 
decisão política) sobre a propaganda política na televisão. 

2. Análises das estratégias comunicativas empregadas na televisão pelos 
candidatos. 

3. Análise do processo de produção das campanhas políticas na televisão, tendo 
em vista o modo de atuação dos consultores de mídia. 

4. Estudos que discutem a propaganda política na televisão à luz da retórica. 

5. Estudos que desenvolvem ou adaptam categorias de análise para a 
propaganda política. 

(ALBUQUERQUE: 1999, p. 19 e 20) 

 

O nosso estudo vem se somar a aqueles que se detêm nas estratégias 

comunicativas em campanhas na televisão e alinha-se entre os que utilizam a 

Análise de Discurso como principal referencial teórico. Dentro desta linha, 

destacam-se trabalhos como: 

• “O campeão da união: o discurso de Fernando Henrique na campanha de 

1994”, de Luís Felipe Miguel (1998) 

• “A conquista do lugar de fala e a fala fora do lugar nos discursos de FHC e 

Lula sobre o Real”, de Jorge de Almeida (1998) 

E mais recentemente: 

• “Serra e a mudança: um discurso fora do lugar de fala”, de Jorge de Almeida 

(2002) 

A escolha da Análise de Discurso (AD) Francesa, um dos referenciais teóricos 

para a nossa pesquisa, deu-se pelo fato de que esta é uma ferramenta que se 

aplica perfeitamente ao nosso objeto de estudo, bem como à abordagem 

específica que dele fazemos. Primeiro porque o domínio da AD é ilimitado, 
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portanto, capaz de perpassar os campos da Comunicação e da Política. Mas, 

sobretudo, porque o discurso político, que é o nosso objeto de estudo, é um dos 

que mais interessam à AD, principalmente à vertente francesa, devido ao fato de 

que ele é plasmado no universo das diversas formações discursivas: 

 

[...] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 
tempo e no espaço que definiram, em uma época dada e para uma área social, 
econômica, geográfica ou lingüística dada, as condições de exercício da função 
enunciativa. (FOUCAULT, 1981, p.126) 

 

Optar pela AD, de modo privilegiado, embora não exclusivo, significa partir do 

princípio de que os processos discursivos poderão ser apreendidos com maior 

eficácia porque partiremos da materialidade da língua, que é a palavra, para 

chegar ao seu funcionamento. Mas vale repetir e ressaltar que não nos 

deteremos nas fronteiras da matéria lingüística pois “a dimensão ideológica do 

funcionamento dos discursos diz respeito a operações que podem se situar em 

níveis muito diferentes da matéria lingüística” (MANGUENEAU, 1980, p. 206) 

 

 

Metodologia de Trabalho 

 

Quando nos propusemos a analisar o discurso dos candidatos nas eleições de 

2002, sobreveio-nos uma primeira indagação: afinal, qual foi a tônica desses 

discursos que circularam em grande estilo nos canais de TV e foram amplificados 

nas páginas dos jornais e revistas brasileiros?  

Identificamos a palavra e o sentido da mudança nas vozes dos quatro 

candidatos. Além disso, identificamos outros dois elementos que ganharam 

destaque na disputa de sentidos das eleições 2002: as mulheres e o medo 

contrapondo-se à esperança. Palavras e sentidos cuja constituição merecia ser 

investigada, interpretada. 

Para a análise, levamos em consideração o conjunto das mensagens exibidas no 

Horário Eleitoral Gratuito da Propaganda na Televisão e perseguimos os nossos 

objetivos, neste trabalho, a partir das seguintes hipóteses: 
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• Nas eleições presidenciais de 2002, no Brasil, todos os candidatos tentaram 

alçar o patamar de catalizadores da mudança, de modo a atender à 

expectativa do eleitorado que apontava nessa direção, segundo as pesquisas 

de intenção de voto. 

• Uma disputa de sentidos marcante nas eleições 2002 acabou se dando entre 

dois discursos característicos dos embates eleitorais: o discurso do medo e o 

discurso da mudança que produziu a esperança. 

• A mulher, por ser maioria no eleitorado brasileiro, ganhou um tratamento 

especial dentro das estratégias discursivas dos candidatos. 

Problema identificado, hipóteses definidas, passamos, então, a analisar as 

condições de produção do discurso dos presidenciáveis, que encontram sua 

origem no contexto sócio-econômico, nos cenários montados pela mídia e nas 

pesquisas de opinião, a partir das quais os candidatos definem as suas 

estratégias e discursos de campanha. 

A escolha pela propaganda eleitoral na televisão se deu pelo entendimento de 

que ela constitui um gênero no qual os sentidos em questão apareceram de 

forma mais concentrada, mais contundente e rica de formulações.  

Entendemos como discurso dos candidatos não somente suas falas, mas o 

conjunto das mensagens transmitidas pelos programas dos candidatos como um 

todo no horário eleitoral gratuito. Vale ressaltar que, de um modo geral, os 

programas do HEGTV apresentam uma estrutura bastante complexa, construída 

a partir da articulação de uma série de pequenas mensagens, diferentes entre si 

quanto ao conteúdo, estilo comunicativo e função no programa como um todo.  

Assistimos a todos os programas do HEGTV, no período de 20 de agosto 03 de 

outubro e de 14 de outubro a 25 de outubro de 2002 e, durante, a exibição, 

anotamos as primeiras observações a respeito do discurso. Procurávamos “ouvir, 

naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente os 

sentidos de suas palavras” (ORLANDI, 2001, p. 59), pois sabíamos que 

precisávamos atravessar aqueles textos, encontrar a ideologia subjacente 

naquelas palavras. 

Simultaneamente, coletamos trechos de reportagens e análises da campanha 

eleitoral porque tínhamos a convicção de que “a força das mensagens do HEGTV 
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depende do respaldo que as idéias transmitidas já tenham construído ou estejam 

construindo na sociedade através de outros meios” (ALMEIDA: 2002, p.6). 

O que nos interessava era o funcionamento dos discursos. E, no fim do período 

eleitoral, tínhamos mais de vinte horas de programação gravadas, um fartíssimo 

material impresso para análise. 

Inicialmente, pensamos em delimitar um recorte temporal. Mas, a priori, essa 

delimitação nos pareceu inadequada porque quaisquer que fossem os nossos 

recortes, naquela altura, poderíamos suprimir aspectos importantes para a 

compreensão geral do discurso dos candidatos, em foco no nosso trabalho. 

Observando os discursos como um todo, no entanto, constatamos a recorrência 

daqueles temas identificados inicialmente, o que os possibilitava concentrar um 

pouco mais a nossa atenção. Foi assim que chegamos, enfim, ao corpus para a 

nossa análise: os sentidos da mudança, a disputa entre o medo e a esperança e 

o papel das mulheres no discurso dos candidatos nas eleições 2002. 

Revisitamos a teoria da AD à procura das principais categorias de análise, pois  

 

[...] é necessário introduzir-se um dispositivo teórico que possa intervir na 
relação do analista com os objetos simbólicos que analisa, produzindo um 
deslocamento em sua relação de sujeito com a interpretação: esse deslocamento 
vai permitir que ele trabalhe no entremeio da descrição com a interpretação 
(ORLANDI, 2001, p. 61).  

 

Identificamos que o interdiscurso seria o ponto de partida da nossa análise, “um 

espaço de trocas entre os vários discursos convenientemente escolhidos” 

(MAINGUENEAU, 1984, p.11). Isso porque nos interessava exatamente ver como 

esses discursos colocavam-se em relação com outros discursos.  

Voltamos aos nossos textos e às nossas gravações, desta vez transcrevendo os 

trechos nos quais encontramos os melhores exemplos para ilustrar os 

dispositivos teóricos que entendemos mais adequados à nossa análise. 

Chegamos às nossas montagens discursivas.  

 

Atualmente, considera-se que a melhor maneira de atender à questão da 
constituição do corpus é construir montagens discursivas que obedeçam a 
critérios que decorrem de princípios da análise de discurso, face aos objetivos da 
análise, e que permitam chegar à sua compreensão (ORLANDI, 2001, p.63).  
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Esse movimento de ida e vinda, do corpus à teoria e vice-versa, repetiu-se 

durante todo o nosso percurso na análise e resultou em sucessivas 

reconfigurações do corpus, delineando-se, enfim, os recortes desejados. Na 

medida em que íamos incidindo o trabalho de análise, retomávamos conceitos e 

noções, pois “a análise de discurso tem um procedimento que demanda um ir-e-

vir constante entre teoria, consulta ao corpus e análise” (ORLANDI, 2001, p.67). 

Isso até que, naturalmente, os textos foram deixando de ser nossos objetos, 

cedendo o lugar para os discursos. 

 

 
Apresentação dos Capítulos 

 

Dividimos o nosso trabalho em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, discorremos sobre a Teoria dos Campos e Análise de 

Discurso, sua importância para a leitura e a compreensão do nosso corpus.  

No segundo capítulo, descrevemos as características mais relevantes do HEGTV, 

contextualizando a análise do discurso dos candidatos em 2002, e apresentamos 

um resumo dos discursos dos candidatos.  

No terceiro capítulo, procedemos a análise dos discursos em relação à temática 

da mudança. 

Dedicamos o quarto capítulo à análise de uma disputa de sentidos que 

consideramos marcante nas eleições 2002: o discurso do medo x o discurso da 

mudança, que produziu a esperança.  

No quinto capítulo evidenciamos o papel da mulher na estratégia discursiva dos 

candidatos, outra particularidade das eleições 2002, que foi decidida pelo voto 

feminino.                 

(Um último segmento de texto foi reservado às conclusões, às referências e a um 

glossário explicando os termos técnicos utilizados na dissertação). 
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1. UMA ABORDAGEM TEÓRICA INICIAL 

 

Antes de proceder a análise do discurso dos candidatos no HEGTV, entrecruzado 

com alguns recortes do discurso midiático, encontramo-nos diante da 

necessidade de ampliar a visão, para tentar compreender as relações entre esses 

dois campos discursivos. Também nos pareceu importante situar melhor a teoria 

da Análise do Discurso, da qual extraíamos algumas das categorias de análise 

utilizadas no nosso trabalho. Daí, essa abordagem inicial, que nos foi muito útil 

para a observação mais detida do nosso objeto de estudo, bem como para a 

definição e, por fim, para a análise do nosso corpus. 

Neste capítulo, resumimos alguns princípios da Teoria dos Campos Sociais e da 

Análise do Discurso, especialmente a Francesa que, ao nosso ver, como já 

expusemos, oferece um instrumental bastante interessante para abordar o 

discurso eleitoral. 

 

1.1. Teoria dos Campos 

 

Dentro de uma visão mais ampla, a análise do discurso eleitoral nos remete a 

observar as relações entre os diferentes campos sociais na modernidade.  

A comunicação não só figura como um dos momentos de estruturação da 

atualidade: “ela configura-se como expressivo ambiente que envolve o mundo, 

tecendo e atravessando todo o social e o político” (RUBIM, 2000, p. 119).  

Segundo este ponto de vista, o campo dos media acaba se tornando um aliado 

poderoso da pretensão de mobilização dos outros campos sociais: 

 

Os campos sociais contam [...] com os mecanismos retóricos da linguagem 
para o convencimento e a mobilização em torno dos valores e das regras 
que o campo dos media se encarrega de criar, promover e impor ao 
conjunto da sociedade (RODRIGUES, 2000, p. 200). 

 

A natureza do campo dos media se caracteriza justamente pela gestão dos 

discursos dos demais campos que tendem, cada vez mais, a profissionalizar um 

corpo próprio, capaz de usar uma retórica específica para entrar na mediação. E 
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a pena para os campos que não incorporam essa estratégia ou, pelo menos, não 

se submetem à ordem de valores da mediação é a privação da publicidade. 

 

O efeito mais notório deste sistema de sanções é o da privação da visibilidade 
pública, com a conseqüente perda da existência social das suas vítimas. É por 
isso que cada vez mais a realidade se confunde com aquilo que é mediatizado 
pelo campo dos media (RODRIGUES, 2000, p. 205). 

 

Ao contrário da característica intermitente do funcionamento dos demais campos 

sociais, o campo dos media funciona de maneira contínua, tendendo a confundir-

se com o próprio pulsar da vida social. No entanto, apresenta alterações 

significativas, acelerando o seu regime, “quando a sua ordem de valores corre o 

risco de ser posta em causa, quando as suas regras de funcionamento são 

violadas ou quando se assiste a uma exarcebamento da tensão com outros 

campo sociais” (RODRIGUES, 2000, p. 205). 

Devido ao alcance do campo dos media, muitos políticos atuam nele de modo a 

manipular a opinião pública, para construir sua imagem. E o cidadão é quase 

sempre identificado como refém neste esquema, no qual os meios de 

comunicação são erroneamente definidos como “o quarto poder”. 

Na realidade, esses meios não são, em si, uma instância de poder, mas mesmo 

nas sociedades democráticas, adquiriram a autonomia e a legitimidade para 

controlar o poder dos demais campos sociais. 

Pode-se dizer que os meios de comunicação manipulam ao mesmo tempo em 

que se manipulam; que os meios de comunicação não transmitem o que 

acontece na realidade social, mas impõem o que eles constróem do espaço 

público:  

 

As mídias são um espelho deformador ou, mais precisamente, elas são vários 
espelhos ao mesmo tempo, destes que, nos parques, apesar da deformação, 
testemunham, cada um à sua maneira, uma parcela amplificada, simplificada, 
estereotipada do mundo (RODRIGUES, 2000, p. 5). 

 

Em nome da democracia e da liberdade de expressão, cristalizam-se hoje, em 

praticamente todos os países democráticos, formas de tirania e limitações de 

acesso à informação. Declaradamente ou não. 



 

 

21

Os órgãos de informação tornaram-se, mesmo nas democracias, cada vez menos 

claramente meios de informação, de fato, isto é, ambientes onde circulariam as 

propostas e os projetos da sociedade. Cada vez mais se transformaram e se 

transformam em um “espaço para a encenação pública de imagens que 

emprestam prestígio aos homens políticos, a partir de uma estratégia de 

diversão, de sedução” (RODRIGUES, 2000, p.161).  

O campo político, por seu lado, molda-se à lógica do campo dos media, com suas 

distorções e exacerbações. Molda-se ao convencimento da publicidade e do 

marketing, em detrimento de sua função tradicional, da mediação ideológica. Um 

fenômeno que contribui poderosamente para a ideologia pós-moderna da 

impropriamente chamada “morte das ideologias”. 

Impropriamente porque por trás desta aparente ausência, identifica-se a forte 

presença de uma ideologia que dá vida e sustenta um fenômeno muito mais 

amplo que foi genericamente cunhado de globalização. Um cenário no qual “a 

política, diferente do que acontecia na modernidade, já não se concentra em 

torno do espaço nacional e no Estado-nação” (RUBIM, 2000, p. 131). 

Instaura-se a chamada Idade Mídia, na qual a política aparece redimensionada, 

resignificada, “como uma política realizada nas redes eletrônicas da telepolítica” 

(RUBIM, 2000, p. 124), o que redefine o funcionamento e os formatos da política 

antes realizada em territórios, espaços geográficos determinados, representados 

pela metáfora da “rua”. 

A nova metáfora se chama tela. A tela é a rua, é o palanque, é a tribuna. E os 

enlaces entre a política e a comunicação, envolvidos nessas novas circunstâncias, 

criam novas configurações para a política. 

Uma adequação entendida em tons radicalmente distintos, que variam: 

 

[...] da suposição de uma mera transposição, sem alterações, da política para o 
espaço eletrônico, até, em pólo oposto, a crença de uma inevitável subordinação 
da política às gramáticas (tele) midiáticas, as quais terminariam por destituir a 
política de sua lógica e de sua eficácia intrínsecas (RUBIM, 2002, p. 125). 

 

Os que se enquadram no primeiro grupo são citados como “hipomidiáticos” e os 

que se enquadram no segundo grupo, como “hipermidiáticos”: “[...] os 

hipermidiáticos são os que vêem comunicação demais nas coisas, enquanto os 
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hipomidiáticos a subestimam na explicação dos fenômenos” (GOMES, 2004; p. 

29-30). 

Duas visões que antecedem uma terceira, mais recente, segundo a qual toda a 

atividade política funciona com base em pelo menos dois conjuntos de 

programas de ação, de sistema de práticas: ad intra e ad extra.  

Os sistemas de padrões de atividade, de comportamentos e disposições de 

agentes, de habilidades e de estratégias, de regularidades e de programas de 

ação ad intra do campo político permitiria que a esfera política, ao exercício do 

governo com todas as dimensões que implicam, à atividade de produção de leis, 

às interações entre forças dos grupos e partidos no terreno, à disputa 

argumentativa nos plenários e tudo o mais que consideramos típico da atividade 

política. 

 

Esse sistema, que é de práticas mas também de representações e valores, 
sofreu uma influência da política midiática [...] e tem sido fundamentalmente 
estável e constante pelo menos desde a consolidação dos modelos republicanos 
modernos (GOMES, 2004, p. 425). 

 

Os padrões de atividade, agentes, habilitações e programas de ação ad extra do 

campo político, por sua vez, cuidariam de assegurar as operações básicas da 

relação entre a esfera profissional e institucional da decisão política e o restante 

da sociedade. Operações destinadas a obter o apoio, o consentimento ou mesmo 

o medo da população com relação a quem exerce o governo ou a quem pretende 

ser colocado, pelo povo, em condições de exercê-lo.  

As operações ad extra do campo político e o sistema de práticas, representações 

e valores que elas supõem, seriam especializados na gestão das aparências, na 

produção e na administração dos fluxos de comunicação provenientes da esfera 

política e dirigidas à sociedade. 

 

Busca-se controlar as aparências, visibilidade, legitimação e comunicação porque 
são estes os meios de direção e controle da opinião e da imagem que a 
população faz dos sujeitos, instituições e idéias do universo político e, por 
conseqüência, são modos de controle dos afetos, dos imaginários e das 
disposições do público (GOMES, 2004, p. 426).  
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Com sistemas e práticas especializados em diferentes funções, sugere-se que 

eles possam e devam conviver, em níveis variados de interface, integração e 

coerência; que eles trabalhem complementarmente. Isso desmontaria a hipótese 

que caracteriza a transformação da política como passagem de um modelo 

original para o modelo “midiático”. 

Não é objetivo deste estudo medir até que ponto exatamente a comunicação 

intervém e transforma a política, mas partimos, sim, do pressuposto de que os 

discursos políticos são, de fato, condicionados pela lógica comunicativa e, em 

particular, a lógica televisiva. E além disso, que a “telepolítica” faz emergir, 

simultaneamente, um conjunto de novos ingredientes que agregados, passam a 

compor o campo político atual. São as sondagens de opinião, o marketing 

político, o marketing eleitoral: todos substratos do campo midiático que, de fato, 

acabam por interferir profundamente na produção dos discursos da política, na 

tela como na rua. 

 

1.2. Análise do Discurso 

 

Para proceder à análise do discurso político, devemos partir da compreensão de 

que a palavra discurso, etimologicamente, carrega, em si, a idéia de movimento. 

O discurso é, portanto, palavra em movimento, prática de linguagem que se dá, 

cumulativamente, ao longo da história e vai se materializando em textos.  

O analista de discurso procura justamente atravessar esses textos para 

esclarecer como ele significa, a ideologia ou as ideologias que lhes conferem 

sentido: “partindo da idéia de que a materialidade específica da ideologia é o 

discurso e a materialidade do discurso é a língua, trabalha a relação língua-

discurso-ideologia” (ORLANDI, 2001, p.17).  

Considerando que “o instrumento da prática política é o discurso” (GADET; HAK, 

1998, p. 24), podemos inferir que toda Análise de Discurso (AD) ajuda na 

compreensão dos fenômenos, dos fatos, da história, da evolução política de uma 

determinada sociedade e pode abrir caminhos para outras transformações 

sociais, na medida em que identifica e põe em discussão as ideologias 

subjacentes à prática discursiva.  
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Por meio da AD, desvelam-se as formações discursivas, isto é, “aquilo que numa 

formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada, em uma 

conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito” 

(ORLANDI, 2001, p. 43) e os diferentes modos de dizê-lo, as metáforas.  

Além disso, a Análise de Discurso aponta para as heterogeneidades inerentes a 

cada formação discursiva, considerando que “todo o enunciado é intrisecamente 

susceptível de tornar-se outro, diferente de si mesmo e deslocar discursivamente 

o seu sentido para derivar para um outro” (PÊCHEUX, 1990, p. 53). 

Por fim, uma Formação Discursiva “não é um espaço estrutural fechado, pois é 

constitutivamente invadida por elementos que vêm de outro lugar [...] discurso 

de um outro colocado em cena pelo sujeito ou discurso do sujeito se colocando 

em cena como um outro” (PÊCHEUX, 1990, p. 316).  

A partir da análise apurada e responsável de um discurso, é possível ir além das 

cadeias lingüísticas e chegar mais próximo dos “efeitos de sentido” que os 

sujeitos desejam produzir. Identificam-se as vozes dos outros ou a voz de um 

outro presente neste discurso, superando a tese da unidade do sujeito. E aí, 

entra-se no campo da heterogeneidade, cujas formas mais complexas, aquelas 

em que a presença do outro não é explicitada, não é marcada no texto.  

 

É o caso do discurso indireto livre, da antífrase, da alusão, da imitação, da 
reminescência, em que se joga com o outro discurso (às vezes tornando-o mais 
vivo) não mais no nível da transparência, do explicitamente dito ou mostrado, 
mas no espaço do implícito, do semidesvelado, do sugerido. Aqui não há uma 
fronteira lingüística nítida entre a fala do locutor e a do outro, as vozes se 
imiscuem nos limites de uma única construção lingüística (BRANDÃO, 1997, p. 
50). 

 

Se é possível perceber a presença do outro num discurso, pode-se chegar à 

relação de um discurso com outro, à interdiscursividade. “Procura-se apreender 

não uma formação discursiva, mas a interação entre formações discursivas 

diferentes” (BRANDÃO, 1997, p. 72). 

A partir daí, pode-se chegar ao entendimento dos pontos ou do ponto em que 

um determinado discurso pode ser interditado, isto é, os pontos ou o ponto em 

que ele cai em contradição, em que o dito encontra os seus limites e as suas 

incoerências: “a análise de discurso não procura o sentido ‘verdadeiro’, mas o 

real sentido em sua materialidade lingüística e histórica” (ORLANDI, 2001, p.59). 
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Mas o que é que a AD é capaz de produzir? Sem dúvida, meras construções, 

interpretações particulares, pois “não há neutralidade nem mesmo no uso mais 

aparentemente cotidiano dos signos. A entrada do simbólico é irremediável e 

permanente: estamos comprometidos com os sentidos e o político. Não temos 

como não interpretar” (ORLANDI, 2001, p.9). 

Contudo, essas interpretações são sempre fundamentadas na argumentação 

detalhada e numa atenção cuidadosa ao material que está sendo estudado. 

Afinal, 

a análise de discurso é mais aberta que quase todas as práticas de pesquisa que, 
invariavelmente, apresentam os dados ‘pré-teorizados’ ou, como na pesquisa 
etnográfica, quando nos pedem para fazer observações e interpretações 
baseadas na confiança (BAUER, GASKEL, 2002, p. 265). 

 

O que é da responsabilidade do analista é a formulação da questão que 

desencadeia a análise, a qual deverá mobilizar conceitos que outro analista não 

mobilizaria. Além da questão posta pelo analista, o que irá definir a forma do 

dispositivo de análise é a natureza do material que analisa e a finalidade da 

própria análise.  
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2. DISCURSO DOS CANDIDATOS NO HEGTV 

 

2.1. Os tipos de mensagens e a lógica midiática  

 

Tradicionalmente, a propaganda política na TV brasileira tem sido vista como um 

instrumento destinado a cumprir especialmente as seguintes funções: apontar os 

problemas sociais e apresentar suas respectivas soluções; promover a imagem 

do candidato, do partido ou dos partidos e personalidades – políticas ou não – 

que lhe prestam apoio; mostrar as fragilidades dos adversários. Para tanto, usa-

se, uma linguagem que o público, em geral, é capaz de entender, cada vez mais 

próxima da linguagem da propaganda comercial. 

Vista a partir dessa ótica, a política tende ao espetáculo, adquirindo a lógica do 

entretenimento. Deve necessariamente ser ou se tornar interessante, agradável, 

brilhante ou admirável, leve e veloz, quase vertiginosa. É aí que entra em cena a 

indústria do marketing político: 

 

Através do uso de diversas técnicas de comunicação, as empresas desse ramo 
buscam racionalizar o processo de produção e divulgação de aparências relativas 
aos seus clientes, de modo que a ‘leitura’ dessas aparências pelo eleitorado se 
faça em termos favoráveis. (ALBUQUERQUE, 1999, p. 40)  

 

Na sua intervenção no campo político, o marketing eleitoral, muitas vezes tem 

sido responsabilizado pelo alto teor estratégico e o baixo teor informativo da 

telepropaganda, com momentos de completa desregulação moral. Uma crítica 

carregada, muitas vezes, de preconceito e desconhecimento da matéria, que 

ignora, por exemplo, a necessidade de adequar o discurso ao meio e de 

preservar o seu estilo naturalmente combativo. 

Por outro lado, não se pode encobrir os momentos em que os chamados “golpes 

abaixo da cintura” poderiam justificar tais críticas e até um certo abalo na 

credibilidade das mensagens exibidas a título de propaganda política, de um 

modo geral, e da telepropaganda de um modo particular: o telespectador vê este 

tipo de propaganda como um comercial (Almeida: 2002). 
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Contudo, é inegável que a telepropaganda (por sua visibilidade), quando bem 

feita, sempre tem um efeito pedagógico considerável. E ela representa uma 

tentativa importante, legal e democrática de restituir à esfera política o controle 

da comunicação com a sociedade: “Uma restitituição disciplinada por regras 

estabelecidas na própria esfera política e voltada para garantir possibilidades a 

todos os partidos presentes no campo político” (GOMES, 2004, p. 59). 

Albuquerque (1999, p. 69-70) identifica, na propaganda eleitoral brasileira, pelo 

menos nove tipos diferentes de mensagens, classificadas em quatro categorias: 

• Campanha, com as três funções clássicas descritas anteriormente, isto é, 

mostrar os problemas existentes naquela comunidade, as soluções propostas 

pelo candidato em questão e apontar as fragilidades dos adversários. 

• Metacampanha, que reúne mensagens cujo propósito fundamental não é 

tanto “fazer campanha”, mas “falar da campanha”, comentando o andamento 

da campanha, comparando o desempenho dos candidatos na busca pelo voto 

do eleitorado e apelando para um maior envolvimento do 

eleitor/telespectador na campanha. 

• Auxiliar, que diz respeito às mensagens cujo propósito fundamental é adequar 

o discurso político dos programas à lógica comunicativa da televisão. Seu 

propósito fundamental não é tanto “fazer campanha” quanto “fazer, dos 

programas, programas de televisão”.  

• Personagens, entre os quais incluem-se desde o próprio candidato, que é a 

figura central dos programas, mas também os narradores, em geral em off, 

os aliados (populares, personagens ficcionais, artistas, figuras de destaque na 

mídia) e até os adversários do candidato.  

O fato é que o HEGTV constitui um gênero discursivo que mescla elementos 

extraídos do jornalismo, da publicidade, da teledramaturgia. Vale notar que esse 

hibridismo e essa eterna mutação são uma característica intrínseca a qualquer 

gênero, mesmo considerando as suas regularidades. 

 

O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo. 
O gênero renasce e se renova em cada nova etapa do desenvolvimento da 
literatura e em cada obra individual de um dado gênero. Nisto consiste a sua 
vida (BAKHTIN, 1981, p.91). 
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Embora Bakhtin faça referência à literatura, sua afirmação pode ser empregada 

perfeitamente aos gêneros televisivos. Pode-se afirmar até que, na televisão, 

esse caráter dialógico entre os gêneros é ainda mais aguçado, pois não se 

restringe ao interior de seus programas: 

 

Os episódios de um seriado dialogam uns com os outros, programas de um 
mesmo gênero dialogam entre si, gêneros diferentes dialogam também. Tal 
como o romance, os gêneros televisivos se apropriam de outros gêneros. 
Diferentemente do romance, porém, a televisão se caracteriza pela proximidade 
física entre os gêneros, bem como pela disponibilidade imediata de troca de 
gênero (ALBUQUERQUE, 2002, p. 8). 

 

Os diversos formatos da TV são enquadrados em dois grandes grupos de 

gêneros: os gêneros fundados no diálogo e os fundados na narrativa seriada. No 

primeiro grupo, o diálogo assume diversos formatos: “a entrevista, o debate, a 

mesa redonda e até mesmo o monólogo que pressupõe algum tipo de 

interlocução com um diretor oculto ou com o telespectador” (MACHADO, 1999, p. 

146).  

No segundo grupo de gêneros, o da narrativa seriada, o discurso se apresenta 

fragmentado e, muitas vezes, descontínuo e se divide em  três subtipos: as 

narrativas seriadas que se apresentam únicas, o tempo todo; as que apresentam 

uma história completa e autônoma,  conservando apenas os personagens 

principais; e aquelas que preservam apenas o espírito das histórias ou das 

temáticas. 

Os programas eleitorais na televisão fazem uma fusão desses dois gêneros, 

incluindo os três tipos da narrativa seriada, confirmando a noção de que, 

enquanto gênero, mantém a sua natureza híbrida.  

 

Os gêneros são categorias fundamentalmente mutáveis e heterogêneas (não 
apenas no sentido de que são diferentes entre si, mas também no sentido de 
que cada enunciado por estar replicando muitos gêneros ao mesmo tempo) 
(MACHADO, 1999, p. 144). 

 

Em 2002, os candidatos à Presidência da República buscaram os gêneros 

predominantes na programação do veículo, como já é comum na “gramática” do 

HEGTV: 
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O discurso político foi entubado pelas regras e disposições constituintes de 
outros discursos, com ênfase da mídia eletrônica, onde a tela virou palco, e onde 
também o sujeito é arrolado e pilotado pelas formas a partir do momento em 
que roteiristas e diretores de TV entram em ação para fazer decolar o corpo do 
sujeito (FAUSTO NETO,1994, p.14).  

 

Confirmando uma tendência crescente no Horário Eleitoral Gratuito da TV, o 

discurso dos presidenciáveis apresentou uma forte articulação como o formato do 

telejornalismo. Especialmente José Serra e Lula ancoraram sua enunciação 

política na fala, no gestual, na presença de figuras imediatamente associadas às 

dos apresentadores e repórteres de televisão: “Esse recurso fundamental e 

específico está relacionado à autoridade jornalística e comporta prestígio, 

reconhecimento, fama, celebridade, lugar de fala” (GOMES, 2004, p. 53). 

Em todos os programas, dos quatro candidatos que estiveram à frente na 

disputa, adotou-se a já tradicional narração, em off, para introduzir, 

complementar e finalizar as reportagens – como ocorre em qualquer telejornal. 

As narrativas vinham freqüentemente acompanhadas, por inúmeros depoimentos 

os quais, no telejornalismo, são denominados de fala povo ou povo fala. As 

pessoas eram devidamente identificadas pelo nome e pela profissão e eram 

entrevistadas nas ruas ou nos locais de trabalho, conferindo à narrativa um tom 

de veracidade e aos personagens, uma certa importância. Afinal, “o jornalismo é 

socialmente reconhecido como um sistema de princípios, de valores de relações 

objetivas e de distribuição de reconhecimento” (GOMES, 2004, p.53).  

No campo discursivo, a corrida presidencial de 2002 tornou ainda mais evidente 

as transformações na política que encontra, na mídia, mais especificamente na 

televisão e em suas linguagens, a possibilidade de um contato imediato com o 

eleitor e de um êxito garantido na conquista do voto: “as novas democracias são 

produtos da era da televisão, onde as palavras de ordem são maximização dos 

votos e profissionalização das campanhas” (FARRELL et al., 2001, p. 24).  

Um modelo que combina a “competência gramatical para a produção de 

materiais segundo a lógica e do ambiente de comunicação, onde eles devem ser 

colocados e por onde eles devem circular” (GOMES, 2004, p. 78). Isso, em 

virtude do fato de que os códigos e gramáticas dominantes na comunicação de 

massa são também os códigos e gramáticas da audiência.  
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2.2. O Discurso da Mudança nas Eleições 2002 

 

Como em um jogo de xadrez, é melhor orador aquele que consegue antecipar o 

maior número de jogadas, ou seja “aquele que mobiliza melhor o jogo de 

imagens na constituição dos sujeitos (no caso, os eleitores), esperando-os onde 

eles estão, com as palavras que eles ‘querem’ (gostariam, deveriam, etc) ouvir” 

(ORLANDI, 2001, p. 42). 

A configuração do discurso no HEGTV, em 2002, veio ao encontro de uma 

expectativa geral do eleitorado brasileiro em torno da mudança. Há oito anos, o 

Brasil era governado por um mesmo presidente sustentado por uma aliança 

política que sofreu baixas e desgastes, mas permaneceu unida em torno de suas 

motivações. Além disso, a crise econômico-financeira que se aprofundou 

especialmente ao longo do ano eleitoral sugeria a necessidade de mudar de 

rumos, captada pelos institutos de pesquisa e divulgada freqüentemente pela 

mídia. 

Qual seria, então, a palavra que entraria em movimento naquela disputa eleitoral 

senão “mudança”? Que orador competente excluiria o sentido da mudança do 

seu discurso num cenário que conduzia todos os sujeitos a se mobilizarem em 

torno da urgência das transformações? Todos os candidatos a Presidente da 

República do Brasil, em 2002, alinharam seus discurso na direção da mudança. 

Qual ou quais, dentre eles, conseguiu associar mais amplamente a sua imagem, 

a sua história e a sua ideologia a esse discurso, como e por quê? Qual ou quais 

deles tiveram o seu discurso interditado, expuseram mais nitidamente suas 

incoerências, seus deslizes em relação à mudança apregoada? 

A mídia explorou, de modo especial, a mudança que havia se processado na 

imagem, na postura e no discurso de Luís Inácio Lula da Silva. Jornais e revistas 

estampavam : “Lulinha Paz e Amor”, “Lula Não Assusta Mais” (REVISTA ISTOÉ, 

10/08/2002). Nas reportagens, vinham as explicações: “Lula circula entre 

empresários com desenvoltura, tira de seu programa as citações do socialismo e 

deixa de assustar a elite econômica do País”. 

Que mudança, enfim, havia sido operada de fato na prática discursiva e no 

programa de governo do candidato? A mídia anunciou:  
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Com raras exceções, Lula vem se comportando como manda o figurino. Sorri 
quando é espetado com uma pergunta espinhosa e amacia a voz rouca para não 
parecer antipático. O PT fez uma verdadeira lipoaspiração em seu vocabulário. 
Nas 88 páginas do seu programa de governo, chamado de ‘Um Brasil Para 
Todos’, nenhum sinal do ‘palavrão’ socialismo. A palavra ‘mercado’ é uma das 
campeãs de aparição (REVISTA ISTOÉ, 14/08/2002). 

 

E a mudança substancial na atitude, nas palavras nos gestos de Lula traduziria 

uma outra, que vinha se processando na base do Partido dos Trabalhadores. 

“Hoje a posição majoritária do PT é social-democrata. Ao longo dos anos 90, 

houve um processo de moderação programática, que fez com que as pessoas 

abandonassem o socialismo”.1  

O candidato petista já começou a corrida presidencial, em pleno agosto, 

colhendo fartos elogios da Imprensa internacional, que passou a descrevê-lo 

como um político maduro e pragmático. Elogios que partiram até de publicações 

especializadas em negócios, cujo público alvo são os investidores estrangeiros. 

“Lula pode se tornar bom para os negócios. Se ele conseguir garantir um prato 

de comida para cada brasileiro e fizer os ricos pagarem sua fatia de impostos, o 

mandato presidencial de Lula terá desencadeado uma revolução”.2 

A maioria dessas publicações fazia suas previsões: “alguns dos principais 

executivos de negócios do Brasil dizem que o governo Lula pode até ser mais 

combativo em fóruns como a Organização Mundial do Comércio” (THE NEW YORK 

TIMES, 04/08/2002). 

O programa do candidato do PT foi cotado como “bastante razoável” e o 

eleitorado brasileiro como “mais consciente” do que os demais da América 

Latina, porque estaria apostando numa opção não populista, mais pragmática e, 

por isso, mais próxima da vitória: “Se Lula entender que o Brasil precisa, antes 

de tudo, de pragmatismo, pode romper com a série de derrotas” (NEWSWEEK, 

04/09/2002). 

O discurso mudancista também foi identificado pela mídia na estratégia de Ciro 

Gomes que passou a se identificar como o candidato da “mudança responsável”, 

justificando-se: “Quem se eleger acenando com paraísos se desfinancia 

                                                        
1  Declaração à Revista ISTOÉ, em 14/08/2002. do terceiro vice-presidente do PT, Valter Pomar, 
integrante de uma corrente tida como radical do leque ideológico do partido  
2 Trecho do artigo assinado pelo colunista econômico Jack Epstein, da revista Latin Trade, em 
4/08/2002. 
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politicamente em seis meses” (REVISTA ISTOÉ, 18/09/2002). Fazia críticas 

menos ou mais sutis a Lula, mas foi José Serra a quem ele chamou de “projeto 

de ditador”.  

Serra teria tentado se distanciar do Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

no qual ocupou cargo de primeiro escalão, na esperança de poder se apresentar 

como o nome da “mudança possível”; encontrou assim um jeito de não condenar 

a gestão Fernando Henrique, o que interditaria totalmente o seu slogan, 

mantendo, com o adjetivo “possível” a fama de candidato centrado e 

competente, preparado para governar. 

Na maior parte do tempo, Anthony Garotinho teria consolidado sua candidatura 

como aquela da “mudança verdadeira”. Na capa de revistas, figurava como “O 

Franco-Atirador”, que estaria promovendo uma campanha abertamente de 

oposição, com um programa de governo nacionalista e críticas aos bancos, à 

ALCA e ao FMI, bandeiras, segundo ele, deixadas de lado no inventário dos 

petistas (Revista ISTOÉ, em 11/09/2002). 

O fato é que a campanha para a Presidência em 2002 foi marcada pela 

interdiscursividade e suas interdições, cuja análise procederemos de forma mais 

detalhada no capítulo seguinte, atravessando os discursos dos quatro candidatos 

que estiveram à frente em toda a disputa. Neste capítulo, procederemos a 

apresentação dos discursos como um todo, para que se possa ter uma visão 

geral dos mesmos. 

 

2.2.1. Anthony Garotinho: Mudança com Autenticidade 

 

“Fé no Brasil, fé na vitória, fé no Brasil para mudar nossa história”. Neste jingle, 

o candidato Anthony Garotinho, do PSB, reuniu alguns dos elementos mais 

recorrentes no seu discurso durante a campanha: a religião, a autoconfiança e a 

história, como artífices da mudança. A religião, expressa na palavra “fé”, que ele 

usou como passaporte para a credibilidade e atrativo para o voto sobretudo dos 

evangélicos. A autoconfiança, expressa na palavra “vitória”, de cuja certeza 

Garotinho se dizia portador, mesmo contradizendo as pesquisas nas quais ele 

aparecia em último lugar na disputa presidencial. A história, que ele queria 

mudar como teriam feito os ex-presidentes Juscelino Kubistchek e Getúlio 
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Vargas, dois personagens aos quais ele se comparou pela audácia e a ousadia de 

terem realizado as grandes mudanças na vida econômica e social do Brasil. 

A alusão a JK e Vargas ativam duas memórias discursivas importantes para o 

povo brasileiro, especialmente o cidadão que hoje já está na terceira idade - 

particularmente os aposentados - que viveram sob a égide do 

Desenvolvimentismo e do Populismo, nos anos de 40, 50, 60. 

Quem não se recorda dos tempos de Juscelino, da construção de Brasília e das 

promessas de fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em cinco, com a 

abertura do País à indústria automobilística internacional e os ares de 

modernidade que varreram o País da nova capital? Quem pode apagar da 

história a figura de Vargas que criou o salário mínimo, a CLT, assegurou grandes 

conquistas para o trabalhador brasileiro e, tragicamente, suicidou-se, dizendo-se 

amargurado por não ter conseguido cumprir integralmente a sua missão como 

“Pai dos Pobres”? 

Garotinho ancorou-se especialmente nessa figura quase lendária de Getúlio 

Vargas para defender-se das críticas que recebeu porque prometeu, por 

exemplo, aumentar o salário mínimo por exemplo:  

 

VÍDEO – Imagens de Getúlio Vargas trabalhando em seu gabinete e de 
Garotinho ocupando o que seria o gabinete da presidência. No fim, uma ARTE, 
em preto e branco, com a seguinte mensagem: ‘280 reais em maio de 2003 – 
400 reais em maio de 2004’. 

ÁUDIO – Quando Getúlio Vargas anunciou que ia criar o salário mínimo, todo 
mundo dizia que era impossível, que o Brasil ia quebrar. Agora, quando 
Garotinho anuncia que vai aumentar o salário mínimo para duzentos e oitenta 
reais já no primeiro ano de governo, a conversa é a mesma. Getúlio não escutou 
os pessimistas e fez o que tinha de fazer. Garotinho também, só escuta a voz do 
povo. Portanto o que você acha que ele vai fazer? 

(HGETV, 03/09/2002) 

 

O populismo de Garotinho ficou evidente quando ele afirmou que “só escuta a 

voz do povo”, insinuando que os seus oponentes escutariam outras vozes, a dos 

pessimistas, que ele descreveu como “os de sempre, aqueles que ganham 

fortunas nas costas dos trabalhadores”. Uma descrição que sugere que os 

pessimistas seriam, na verdade, os “privilegiados”, que ele se recusaria a 

escutar, portanto, a dar atenção e oportunidade: “Não sou de escutar os 

pessimistas”.  
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Nesse trecho, uma negação polêmica. Uma negação com a qual o candidato quis 

atacar os seus oponentes e identificá-los como defensores dos mais privilegiados 

para depois se colocar numa posição superlativa, no lugar de fala do defensor 

dos menos favorecidos: “Eu sou de fazer em favor do povo” (HEGTV, 

03/09/2002).  

Segundo Mangueneau (1993, p.84), na negação “não há rejeição de um locutor, 

mas de um enunciador mobilizado no discurso, enunciador este que não é o 

autor do enunciado realizado”. E Garotinho voltou a usar esse recurso em outros 

momentos do discurso, quando afirmou, por exemplo, que “os poderosos não 

querem um candidato que trabalhe em favor dos pobres” (HEGTV, 29/08/2002). 

Durante toda a campanha eleitoral, Anthonny Garotinho contabilizou as 

mudanças que teria realizado como governador do Rio de Janeiro, aumentando o 

salário dos servidores e facilitando a instalação de novas empresas. Criticou 

aqueles que poderiam questionar a força e as realizações de sua administração, 

afirmando “Eu já fiz, eu vou fazer. Pode confiar”, uma pressuposição com a qual 

Garotinho quis dizer: “Se eu já fiz, isso prova que eu posso; se eu posso, eu vou 

fazer. E se eu vou fazer, você pode confiar”.  

O que passou para o primeiro plano, com essas pressuposições, foi a tentativa, 

em última análise, de validar a confiança do eleitor a quem o candidato dirigiu o 

olhar, fixo na câmera, de modo a garantir o contato e transmitir credibilidade, 

segurança. Atitude coroada com o slogan que encerrou diversos dos seus 

programas: “Acredite em quem já fez e vai fazer muito mais”. Outra 

pressuposição para validar a capacidade de fazer de quem já fez e, por isso – 

pressupõe-se – vai fazer muito mais.  

Garotinho exprimiu-se sempre como um homem simples, corajoso, sadio, que 

sabe “berrar” contra a falsidade dos políticos, inscrevendo, com essa maneira de 

enunciar, sua proximidade e, mais que isso, sua identidade com as camadas 

populares. No melhor estilo de um “homem do povo”, pediu uma oportunidade 

de mostrar o que sabe fazer porque já fez: “Eu já fiz. Eu sei como fazer. Me dê 

uma chance de fazer pelo Brasil” (HEGTV, 27/08/2002). 

O apelo pôs em cena a fisionomia do brasileiro pobre e desempregado que se 

lança a pedir uma chance de mostrar sua capacidade de trabalhar e superar as 

tantas adversidades. O brasileiro que faz biscate, que dá um jeitinho de 
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sobreviver com bem menos que o mínimo, esperando aquela chance, para tudo 

melhorar. “Só preciso de uma chance”, diriam os milhões de Josés que 

engrossam as filas em busca de uma vaga de trabalho, de uma oportunidade. 

Garotinho pedia uma chance e o locutor reiterava a capacidade de mudança dele, 

que teria sido comprovada durante os anos de administração do Estado do Rio de 

Janeiro: “Ele mudou a situação do emprego no Rio e pode fazer o mesmo com o 

Brasil” (HEGTV, 27/08/2002). Justamente a situação do emprego e, 

conseqüentemente, a situação econômica do País, que se encontrava no temido 

patamar do risco e da incerteza. 

Essa mensagem, associando o nome de Anthonny Garotinho à criação de 

empregos, foi empregada também na abertura de alguns programas: “Começa o 

programa de quem levou muitas empresas para o Rio de Janeiro, criando 

milhares de empregos” (HEGTV, 29/08/2002). Num outro momento, a mesma 

associação levou Garotinho ao “palco da cena”. Ele, em pessoa, fez a propaganda 

da ampliação das vagas de emprego no seu governo, com a recuperação de 40 

mil estaleiros. 

 

VÍDEO – Garotinho num dos estaleiros em funcionamento. 

ÁUDIO – (Depois de falar sobre a recuperação dos estaleiros e os empregos 
gerados, fez sua promessa de mudança mais ampla e um auto-elogio populista) 
– Isso que você está vendo aqui, pode acontecer em todo o Brasil. Basta que 
haja um governo preocupado com o povo, preocupado com o Brasil, preocupado 
com o trabalhador. 

(HEGTV, 05/09/2002)  

 

Ainda nessa linha, o ex-governador do Rio de Janeiro prometia, todo o tempo, 

uma mudança efetiva e radical no salário mínimo: “Começa agora o programa de 

quem vai mudar o salário mínimo para 280 reais em maio de 2003. Garotinho 

Presidente” (HEGTV, 03/09/2002). Uma mudança naturalmente desejada pela 

classe trabalhadora brasileira com data definida para acontecer; portanto, uma 

mudança clara, bem marcada e, por isso mesmo, comprometedora no discurso 

do candidato. 

Nos depoimentos dessas seções sobre o emprego e a economia, os personagens 

faziam alusão a uma perspectiva de grande desenvolvimento. Um afirmava: “Dez 

mil trabalhadores diretos e 40 mil trabalhadores indiretos, ganhando o pão de 

Garotinho”. Outro acrescentava: “Com Garotinho, quatro anos serão 40 anos” 
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(HEGTV, 07/09/2002). Uma interdiscursividade que, neste último caso, remontou      

aquele slogan de JK, dos propagados “50 anos em 5”.  

No HEGTV, Garotinho prometeu um segundo aumento no salário mínimo, 

recordou a experiência de mudança dele à frente do Governo do Rio, e a sua 

insistência em continuar mudando se chegasse à Presidência, contra os céticos 

oponentes: 

 

VÍDEO – Uma arte em preto e branco com a inscrição: 280 reais em maio de 
2003. 400 reais em maio de 2004. Em seguida, candidato em Plano Americano 
falando. 

ÁUDIO – Veja como a história se repete. Fui o primeiro governador de todo o 
Brasil a dar um salário mínimo maior do que o pensado pelo presidente, você se 
lembra, a grita foi geral. Mas eu fiz pé firme, o salário foi dado e ninguém 
quebrou. Pelo contrário, no meu governo, grandes empresas foram para o Rio de 
Janeiro, criando novos empregos. O trabalhador comprou mais, o comércio 
vendeu mais e ainda aumentou a produção. Por isso, eu quero reafirmar que, se 
eu merecer o seu voto, se eu for eleito presidente, vou aumentar o salário 
mínimo para 280 reais no primeiro ano de governo e, no ano seguinte, o salário 
vai passar para 400 reais. É claro que as pessoas já começaram com a ladainha 
de sempre: não vai dar, de onde o Garotinho vai tirar dinheiro para um salário 
desse, ele vai quebrar a Previdência. 

(HEGTV, 03/09/2002) 

 

Nesse trecho do seu discurso, o candidato do PSB atacou seus adversários e seus 

críticos (do empresariado, da mídia e dos palanques eletrônicos): “Sabe quem 

diz isso? Os de sempre: aqueles que ganham fortunas nas costas dos 

trabalhadores”. Referia-se aos empresários ligados à Fiesp que, naqueles dias 

criticaram a dupla promessa de mudança no salário mínimo feita por Garotinho. 

E o candidato aproveitou a ocasião para afirmar seu compromisso com os 

pobres, a sua confiança no caminho já percorrido e a sua esperança futuro das 

mudanças: “Mas eu não sou de escutar os pessimistas. Eu sou de fazer em favor 

do povo. Eu já fiz e vou fazer muito mais”. 

A interdiscursividade, aqui, foi tecida por um conjunto de repostas indiretas não 

só aos empresários, como a candidatos como Serra e Ciro que também fizeram 

críticas às promessas otimistas de Garotinho. Além disso, carregava também a 

crítica à inexperiência de Lula que nunca ocupou um cargo executivo, no qual 

pudesse ter feito para continuar fazendo. E a voz em off arrematava: “Acredite 

em quem já fez e vai fazer muito mais”. 
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No discurso de propostas e resultados, ganharam destaque os restaurantes 

populares, o cheque cidadão e os programas de moradia nos moldes implantados 

pelo Governo Garotinho no Rio e referendados pela opinião pública para vencer a 

exclusão social, a fome: “Começa agora o programa dos projetos sociais com 

90% de aprovação”, anunciava o locutor. E os projetos eram apresentados 

justamente pelo candidato, vestido em mangas de camisa (HEGTV, 12/09/2002). 

Dirigindo-se aos problemas do campo, Anthonny Garotinho resgatou o período 

em que foi secretário de agricultura do Estado do Rio e se autoproclamou como 

“o governador que mais olhou para o interior, que levou luz elétrica para onde 

não tinha, incentivando as culturas irrigadas”. Tempo em que ele teria construído 

estradas e feito “um programa de crédito, inédito no Brasil”, com taxa de juro de 

2% ao ano, para beneficiar o pequeno e o médio produtor...o “protetor dos 

pequenos” inovando numa área cujo desempenho poderia transformar o País. 

Garotinho prometia muito mais mudanças no campo e pedia o voto de quem 

enfrenta os desafios da agricultura: 

 

VÍDEO – Garotinho em Plano Americano. 

ÁUDIO – Quando eu for presidente, vou dar crédito pro Brasil voltar a produzir. 
Como eu fiz no Rio: fácil, sem burocracia [...] Mas para fazer tudo isso, eu 
preciso do seu voto. E você tem de multiplicar esse voto. Vamos provar que a 
força do povo é maior que a força do dinheiro dos outros candidatos. Eu já fiz, 
eu sei como fazer. Você pode confiar. 

(HEGTV, 26/09/2002) 

 

Outro segmento a quem Garotinho dirigiu promessas e pedidos de voto foi o dos 

aposentados e pensionistas. E, nesse ponto, com um discurso mudancista em 

tom emocional, construído a partir do relato do drama de idosos que, mesmo 

com a aposentadoria ou a pensão, por ser insuficiente, viram-se forçados a 

trabalhar no mercado informal para sobreviver. O candidato se dirigiu aos 

aposentados e pensionistas prometendo a eles equivalência da contribuição e 

recordando a agressão sofrida pelo segmento durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, que o teria tratado como um bando de “vagabundos” (HEGTV, 

10/09/2002). 

Para a juventude, Garotinho prometeu a expansão de programas que já estavam 

em curso no Rio de Janeiro, como os Jovens Pela Paz e a Vida Nova. E dirigindo-

se aos jovens, usou um discurso mudancista revestido de rebeldia, típico desta 
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faixa de idade: “A juventude está cansada de ouvir que o Brasil é um País de 

Futuro.” E afirmou categoricamente, como gostam os adolescentes: “Eu vou 

fazer, você pode esperar!”, encerrando o compromisso em ritmo de rap. (HEGTV, 

14/09/2002). 

Também foi freqüente no discurso de Garotinho um alerta contra a manipulação 

das pesquisas que apontavam sua possível derrota: “Não é a pesquisa que tem 

de mandar no seu voto. Não se deixe iludir” (HEGTV, 29/08/2002). Um alerta 

que deixava entender que a sua vitória estaria ameaçada pelo jogo de uma 

política velha e suja que Garotinho fazia questão de dissociar do seu nome, de 

sua estratégia eleitoral e de sua “aura” de defensor dos “pequenos”: “Os 

poderosos não querem um candidato que trabalhe em favor dos pobres” (HEGTV, 

29/08/2002).  

O candidato do governo, José Serra, foi alvo de ataques explícitos de Garotinho. 

Associado aos banqueiros e a um governo que não teria paralisado a indústria, o 

comércio e a agricultura, Serra não teria como justificar o seu projeto para 

garantir os empregos prometidos. E teve a credibilidade questionada pelo ex-

governador do Rio de Janeiro: “Dá pra acreditar que o candidato do governo vai 

resolver o problema do desemprego?[...] Na hora de votar, o passado de quem 

está prometendo vale muito. E o que ele já fez. O meu compromisso não é com 

você” (HEGTV, 16/09/2002). 

Usando um discurso metafórico, Garotinho descartou todos os seus oponentes, 

criticando algumas alianças que dão suporte às candidaturas de cada um deles: 

 

VÍDEO - O cenário é um botequim, onde três homens jogam cartas. Dois são 
caracterizados como aposentados; um, como trabalhador. Enquanto dialogam, 
eles vão jogando fora às cartas marcadas com as figuras de Serra, Ciro e Lula. 

ÁUDIO – (O diálogo se dá em tom de camaradagem) 

– Sabe o presidente dos 80 por cento de inflação? 

- Sarney? 

- Ih, tá com Lula. 

- Descarta o Lula! 

- E o presidente que foi mandado embora pelo Congresso? 

- Collor? 

- Está com Ciro. 

- Ih, descarte o Ciro! 
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- E o presidente que vai deixar o Brasil com 12 milhões de desempregados? 

- Fernando Henrique... 

- Tá com Serra! 

- Descarta o Serra! 

- Tem algum que não esteja comprometido com nada disso? 

- Tem, ora! Garotinho. 

- Ah! 

(Locutor em Off) – Vote no melhor para o Brasil. Vote 40. 

(Vocal) – Garotinho. Garotinho. 

(HEGTV, 16/09/2002) 

 

O diálogo mostrou o público ao qual Anthonny Garotinho se dirigia e o lugar de 

fala que ele gostaria de ocupar com o seu discurso mudancista. A composição do 

cenário e dos personagens deixava evidente que o candidato do PSB falava para 

a classe dos trabalhadores, principalmente os chefes de família, da ativa e, 

especialmente os aposentados, afirmando-se como “o” candidato da novidade e 

da oposição, já que os demais ou resgatariam velhos e indesejáveis personagens 

da política velha ou estariam comprometidos com alianças que os impediria de 

governar voltados, comprometidos com o povo e a mudança verdadeira. 

Nesse sentido, a construção metafórica (do jogo de baralho com descarte dos 

candidatos), utilizada por Garotinho, poderia ser classificada como “boa” porque 

apropriada, adequada para a audiência e “verdadeira” porque “parte de um ato 

de comunicação proposital e não como uma forma de auto-expressão ou até uma 

tentativa de elaboração de estilo” (BOOTH, 1992, p. 57-58). 

E o que foi dito em forma de metáfora, também foi traduzido pelo candidato, de 

uma maneira direta, no HEGTV de 28 de setembro de 2002: 

 

VÍDEO – Entra a vinheta do programa do candidato e, logo em seguida, ele 
ocupa a cena, em Plano Americano e olhando para a câmera, buscando o contato 
com o eleitor. 

ÁUDIO – Você tem me ouvido falar que eu sou o único candidato de oposição ao 
governo que está aí. E isso fica claro quando vocês analisam meus adversários. 
Um deles é o candidato de Fernando Henrique, comprometido com os banqueiros 
e que deixa o País com 12 milhões de desempregados. Os outros dois querendo 
chegar à Presidência a qualquer custo, acabaram se comprometendo, fazendo 
alianças com que fazem parte de um passado que nós queremos esquecer. É 
sempre bom lembrar que esses apoios não são de graça, significam 
compromissos; por isso, quando eu digo que sou o único candidato de oposição, 
é porque não faço esse tipo de aliança. Vou governar pelo setor produtivo: a 
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indústria, o comércio, agricultura, onde vamos gerar mais empregos. Vou 
construir casas populares, fazer justiça aos aposentados, aos funcionários 
públicos e aumentar o salário mínimo para 280 reais. Me dê uma chance, me dê 
o seu voto. Quero governar para as pessoas e ser o presidente de todos os 
brasileiros. Você pode confiar. 

 

Um narrador, em off, coroava esse discurso com a biografia de Garotinho, 

encerrada com os índices de aprovação conquistados por ele, com o seu jeito de 

governar e a associação de sua figura pública a dos popularíssimos Getúlio e JK:  

 

Como governador do Rio, teve 88% de aprovação popular. Agora, como 
candidato a Presidente da República pelo PSB, Garotinho vai trabalhar para fazer 
o Brasil de Vargas e Juscelino (HEGTV, 28/09/2002). 

 

Anthonny Garotinho fez questão de ressaltar o tempo todo que sua campanha 

era uma campanha “limpa”, pobre e paga com a participação do eleitor: “Com 

apenas um real, você participa da campanha do tostão contra o milhão” (HEGTV, 

05/09/2002), aludindo assim aos gastos polpudos feitos pelos seus oponentes 

para conquistar a preferência do eleitorado. Com as metáforas “milhão” e 

“tostão”, o candidato nos faz “notar certa semelhança [...] entre duas coisas” 

(DAVIDSON, 1992, p. 37): tostão estaria para os pobres, assim como milhão 

estaria para os ricos. A campanha dele seria, portanto, a dos pobres contra os 

ricos. 

Na reta final antes da primeira votação, o discurso de Anthonny Garotinho 

centrou força na crítica ao candidato do Governo, José Serra, com quem estava 

disputando a possibilidade de chegar ao segundo turno com Luís Inácio Lula da 

Silva. Atacava a estagnação econômica, a crise do emprego, alertando o eleitor 

para o risco da continuidade do governo FHC. Focalizava o aumento do salário 

mínimo e a possibilidade de crescimento econômico que viria com a mudança de 

governo e a opção pela candidatura dele: “Vou governar pelo setor produtivo” 

(HEGTV, 28/09/2002).  

No último programa antes do primeiro turno, em 1o. de outubro de 2002, 

Garotinho selecionou dois trechos do programa eleitoral de José Serra em que o 

candidato do PSDB questionou o aumento do salário mínimo prometido pelo ex-

governador do Rio de Janeiro. Serra perguntava, ironicamente, “que milagre terá 

de ser feito para que se cumpra a profecia”. Em seguida, Garotinho mostrou 

outro trecho do programa de Serra em que ele prometeu 300 reais de salário 
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mínimo. O candidato do PSB também ironizou: “Dá pra acreditar no que ele 

fala?”, referindo-se a Serra, para depois acrescentar que, apesar do “pouco 

tempo” que teria na tv, iria responder com propostas, “do jeito que mais 

incomoda ao candidato dos banqueiros”. 

Caíam os “últimos véus” do primeiro turno. E Garotinho desferia o seu rosário de 

propostas mudancistas contra o candidato do governo, seu grande obstáculo 

para chegar ao segundo turno. E conclamava o apoio “de todos os brasileiros 

livres que querem mudar este País”. Afinal, a mudança verdadeira pressupunha 

também a liberdade e a coragem de que ele se considerava investido, contra 

tudo e contra todos, numa atitude marcada pelo idealismo. 

Durante toda a campanha, Garotinho ressaltou o seu perfil de homem casado, 

pai de 9 filhos, evangélico, deputado estadual e prefeito duas vezes, considerado 

“o melhor do Brasil”. Pediu a sua chance de mudar a história do Brasil, com fé. 

Apelou para o eleitorado multiplicar os votos, com um discurso em que tentava 

se aproximar ainda mais do povo, em seu anseio por mudança e no seu cotidiano 

das relações familiares: [...] “Eu preciso do seu voto, do apoio de sua 

família”[...] “Falta muito pouco para a verdade vencer a força do dinheiro. Me dê 

uma chance, vote 40 e vamos mudar o Brasil” (HEGTV, 01/10/2002). 

 

2.2.2. Ciro Gomes: Mudança com Competência 

 

Ciro Gomes iniciou o período de propaganda eleitoral também evocando 

Juscelino Kubistchek e seu sonho de construir Brasília, mas alertava que “um 

sonho sozinho não é nada...precisa de gente para transformar o sonho em 

realidade”. Gente como Oscar Niemeyer que figurou como uma adesão de peso à 

sua candidatura no primeiro dia de propaganda eleitoral na TV: o famoso 

arquiteto que recebeu carta branca de JK para mudar as feições do Planalto 

Central com a construção da nova capital brasileira. Um personagem de 

competência reconhecida internacionalmente referendava o candidato que seria 

capaz de mudar o País também com competência, por meio de propostas 

“simples, concretas”, como afirmou Ciro Gomes (HEGTV, 20/08/2002).  

Na campanha eletrônica, Ciro Gomes defendeu suas propostas para as diversas 

áreas da administração pública, na qual o Brasil precisaria “Mudar para Melhor”, 
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como estampava uma vinheta, acompanhada do slogan que dizia: “A diferença é 

que Ciro sabe como fazer”. Uma alusão à competência que caracterizaria o 

candidato do PPS e uma comparação implícita com os demais candidatos - 

especialmente o ex-operário Luís Inácio Lula da Silva, que não teriam esta 

mesma qualidade técnica. Com essa enunciação, o candidato lançou também os 

pressupostos de validade do seu discurso.  

Afinal, ele falava em mudar porque saberia como fazer e poderia falar mais do 

que os outros, dos quais se diferenciava por esse “saber” porque sabe. E aqui 

entra no jogo eleitoral a metáfora do preparo técnico para governar, cuja 

memória discursiva remonta aos anos 70 e 80, aos governos militares que 

procuravam, na técnica, um caminho para o progresso, e definiam o Brasil como 

“um País que vai para frente”, mesmo que, rumo ao futuro, produzisse toda a 

sorte de desigualdades e dependência. 

O jingle mais recorrente, durante toda a campanha de Ciro Gomes na TV 

apontava para as mudanças que viriam com a sua eleição: “Eu sou brasileiro, 

com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro e vou com Ciro, quero 

mudar meu País”. Versos que apelavam para o sentimento de patriotismo, pois 

recordavam um dos hinos da torcida verde amarela e eram associados a imagens 

nas quais a bandeira brasileira ou suas cores apareciam a todo momento, além 

da logomarca de Ciro que explorava a esfera azul, as estrelas e, outra vez, as 

cores da bandeira nacional.  

A esfera aparecia de formas variadas, sempre associadas a jogos e atividades 

infanto-juvenis: na bola de gude, no balão, no globo azul da bandeira nacional 

montada num cartaz. Associava a nome de Ciro à agilidade, à criatividade, à 

pureza das crianças e sugeria que, com ele, o Brasil mudaria “para melhor” 

(HEGTV, 07/09/2002).  

Um clip utilizado no programa de Ciro Gomes associava os dois elementos que 

calcaram o discurso de campanha do candidato: Mudança com Competência. 

VÍDEO: Ceramista fabricando um vaso. Mãos preparando a massa, o macarrão e, 
por fim, uma macarronada. Mãos lapidando uma pedra e fabricando uma jóia. Ciro 
despachando num escritório, na posição de governante.  

ÁUDIO: Nas mãos de quem sabe como fazer...isso é um bolo. Nas mãos de quem 
sabe como fazer, isso é um belo vaso. Nas mãos de quem sabe como fazer, isso é 
uma linda jóia. Nas mãos de quem sabe como fazer, o Brasil é um grande país. 

(HGPE, 20/08/2002) 



 

 

43

 

Na composição das imagens e da seqüência, o clip recordava a série “Gente que 

Faz” que figurou, por muito tempo, nos intervalos comerciais do Jornal Nacional, 

contando histórias de brasileiros que, nos mais diversos recantos do País, 

realizavam ações de sucesso em favor da comunidade: o sujeito no seu campo 

de ação, demonstrando o que faz e o que é capaz de fazer. O ceramista faz o 

belo vaso, o cozinheiro faz o prato delicioso, o artesão faz a linda jóia. Ciro “faz” 

o Brasil diferente. E faz com a precisão do jogo da bola de gude que rola no chão 

de areia até formar a letra “o” que faltava para o completar o nome do candidato 

numa das vinhetas de encerramento do programa. 

A partir dos ataques desferidos pelo candidato José Serra, o discurso de Ciro 

Gomes mudou. O candidato começou a entrar na defensiva e depois no contra-

ataque, iniciando uma autêntica “quebra de braço” que prosseguiu até a votação 

no primeiro turno.  

O desempenho de Serra era ameaçado pelo crescimento do nome de Ciro e 

estratégia usada pelo candidato do governo foi apontar as possíveis falhas do 

outro. O guia eleitoral tucano explorou as imagens e o áudio de uma entrevista 

concedida por Ciro, no qual o candidato do PPS aparecia criticando um ouvinte 

que teria lhe feito uma pergunta capciosa. Classificava de “burra” a pergunta e 

chamava o ouvinte de “petista furibundo”, querendo dizer que se tratava de um 

militante do PT, disposto a tirar-lhe do sério.  

Depois dessas imagens, o programa de José Serra lançou o questionamento, 

usando uma arte, com letras garrafais e a narração em off interrogando: “Ciro: 

Mudança ou Problema?” No último momento do segundo dia de exibição, o 

programa de Serra mostrava para todo Brasil a face de um Ciro que a mídia 

passou a qualificar de destemperado, de desequilibrado.  

Ciro Gomes deu aos ataques uma resposta, na qual se reapresentou ao eleitor, 

afirmando que, nos seus 20 anos de vida pública, vem procurando soluções para 

os problemas do Brasil; referiu-se às epidemias que “estão de volta”, numa 

alusão à herança deixada por José Serra como Ministro da Saúde de Fernando 

Henrique Cardoso. 
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VÍDEO – O candidato em Plano Americano 

ÁUDIO – Brasileiros, estou na vida pública do nosso País há mais de 20 anos: 
deputado duas vezes, prefeito de uma capital, governador de um estado, 
Ministro da Fazenda, candidato a Presidente do Brasil; todos esses anos, eu 
tenho andado junto ao povo brasileiro, procurando descobrir soluções simples, 
concretas, com o pé no chão, para ajudar a nossa sociedade a encontrar 
soluções para os graves problemas de miséria, de injustiça, de violência, de 
corrupção e de impunidade que, infelizmente, infestam a vida pública brasileira. 

(HEGTV, 27/08/2002)  

 

Ciro lembrou ao telespectador que aquele horário reservado à propaganda 

eleitoral era pago com o dinheiro público, “dos impostos que se descontam das 

emissoras de televisão” e que deveria ser reservado para o debate das “soluções 

para os problemas do Brasil, que não faltam”. A partir daí, começou a criticar “o 

candidato do governo” que teria se utilizado do HEGTV para “agredir”. Ciro 

Gomes acusou José Serra de manipular imagens que teriam sido “subtraídas, 

clandestinamente cortadas, editadas, como se eu fosse uma pessoa 

desequilibrada”.  

Ao negar as acusações feitas pelo oponente, Ciro descreveu o caráter que ele 

queria preservar: “vou continuar fazendo assim, falando com espontaneidade, 

com transparência, aquilo que eu penso”. E afirmou que seria aquela a última 

vez falaria sobre este tema:  

 

Eu só volto a este assunto, esta vez, para garantir ao povo brasileiro, 
especialmente com o testemunho dos milhões que já me conhecem, que eu 
estou nesta disputa, não para vender a alma ou para vestir máscara. 

 

Aqui, desferiu um discreto golpe na figura de Lula, com quem as pesquisas 

inicialmente apontavam a possibilidade de uma disputa no segundo turno, e cuja 

mudança para uma postura mais moderada poderia ser um mascaramento, uma 

estratégia para vencer as eleições a todo custo, mesmo abdicando de ideais do 

passado. E afirmou a sua intenção de manter a sua postura: 

 

VÍDEO – O candidato em Plano Americano 

ÁUDIO – Aquilo que é sinceridade, franqueza, eu aprendi de meu pai; e eu vou 
continuar fazendo assim, falando com espontaneidade, com transparência, 
aquilo que eu penso, inclusive, manifestar a minha indignação porque não me 
faltam razões para estar indignado com muitas coisas erradas que acontecem 
em nosso País. 

(HEGTV, 27/08/2002)  
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Ciro Gomes recomeçou sua trajetória discursiva ressaltando suas qualidades: 

“preparado”, “honesto” e “competente” foram os adjetivos mais freqüentes. Mas 

o “golpe” desferido pelo adversário fez com que o nome dele despencasse na 

pesquisa das intenções de voto divulgada logo em seguida. Caiu de 25 para 

21%, empatando tecnicamente no segundo lugar com Serra que havia subido 

seis pontos, na preferência do eleitor3.  

Ainda sob o impacto desses números, o candidato do PPS retomou o discurso 

mudancista: “Está no ar o programa com as proposta para o Brasil mudar para 

melhor” (HEGTV, 03/09/2002). Ciro também começou a anunciar que iria 

mostrar que “quando o Brasil precisa, até os adversários se reconciliam”. Seu 

programa voltou a apresentar a estrutura básica que foi mantida até o fim da 

campanha: o candidato apresentava um problema sócio-econômico brasileiro 

para, num segundo segmento, expor as soluções que ele adotaria em cada uma 

daquelas situações caso fosse eleito. 

De forma didática, Ciro parecia querer demonstrar o conhecimento que tem da 

realidade do País bem como das ações tecnicamente mais adequadas para 

resolver suas contradições. A cada edição, o candidato do PPS discorria sobre um 

tema diferente, indo aos detalhes: educação básica, ensino superior, ciência, 

tecnologia, segurança. Tentava preencher o espaço de um candidato de oposição 

intelectualmente avalizado para suceder o sociólogo, ex-professor e poliglota 

Fernando Henrique Cardoso. 

Mas este esquema teve de ser interrompido, como na edição do dia 25/08/2002, 

quando Ciro reacendeu a polêmica com Serra, acusando-o de usar golpes baixos 

para vencer as eleições. Uma inserção que acabou rendendo aos tucanos o 

direito de reposta e provocou outra reação no guia do PPS. Ciro Gomes começou 

a atacar justamente a questão do desemprego no Brasil, o “calcanhar de Aquiles” 

do governo FHC. 

Um narrador recordava que desde que o número de desempregados aumentou 

de 3 milhões para 11,7 milhões nos oito anos do governo Fernando Henrique. E 

mostrava as promessas de emprego feitas pelo presidente e pelo candidato da 

                                                        
3 Pesquisa IBOPE, divulgada em 29/08/2002. 
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situação, José Serra. E aí, vinha o questionamento: “Se não fizeram em oito 

anos, você acha que eles vão fazer em quatro?” (HEGTV, 05/09/2002). 

Ciro Gomes explorou também a epidemia de dengue e a demissão de 6.000 

funcionários da Fiocruz, numa estratégia para atingir o ex-Ministro da Saúde: 

“Fomos tratados como lixo”, afirmavam alguns que haviam sido demitidos, 

denunciando que nove daquele grupo haviam se suicidado. Outros indagavam: 

“Eles querem mais quatro anos para quê?” E o vice de Ciro, Paulinho, da Força 

Sindical, aparecia no programa para avalizar a competência de Ciro para lidar 

com o desemprego no Brasil (HEGTV, 10/09/2002).  

A questão da violência também foi abordada seguindo a mesma estratégia 

enunciativa. O narrador e Ciro demonstravam o quanto o governo FHC, de Serra, 

era responsável pela violência crescente no País e, depois, indagava por que se 

permitir a sua continuidade.  

A polarização na disputa com Serra teve outros lances, com outras agressões, 

defesas e contra-ataques, no qual Ciro Gomes tentava caracterizar o agressor 

principalmente como o candidato do continuísmo. Numa dessas caracterizações, 

Ciro demonstrava como as promessas de FHC, em 1994, e de Serra, em 2002, 

eram quase idênticas ao tratar de temas como a segurança e indagava:  

 

Se não fizeram em oito anos, você acha que agora vão fazer em quatro?[...] Dá 
pra acreditar?  

(HEGTV, 05/09/2002) 

 

Em dois momentos, Ciro teve de se defender também de ataques referentes à 

sua vida pessoal, ao seu relacionamento com a companheira, a atriz Patrícia 

Pillar, episódio que analisaremos no capítulo 5.  

Todos esses lances fizeram com que o discurso mudancista de Ciro Gomes se 

tornasse mais intermitente. Ele desaparecia nos momentos de questionamentos 

e repostas e reaparecia nos depoimentos de ex-assessores (atestando o bom 

caráter do candidato), nos jingles, nos slogans como no programa de 

07/09/2002: “Ciro: Problema para os corruptos, mudança para você”.  

As notícias da campanha de rua e a aparição de famosos apoiando o candidato 

foram freqüentes no programa do PPS. A força da mídia também foi um 

elemento que Ciro Gomes procurou agregar ao seu discurso, utilizando trechos 
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do debate promovido pela Rede Bandeirantes, em que ele aparecia, sereno, 

falando sobre suas propostas, Serra aparecia questionando a igualdade de 

tratamento dispensada aos participantes pelo apresentador Bóris Casoy e 

Garotinho aparecia dizendo que Serra estava “destemperado”. E para fechar esse 

quadro, havia ainda as falas do povo afirmando a sua vitória no debate. (HEGTV, 

05/09/2002).  

Essa estratégia ganhou um reforço nos últimos dez dias antes do primeiro turno, 

com a participação de uma figura da mídia no HEGTV: o multiartista cearense 

Falcão. E o discurso da mudança de Ciro, assumiu um tom de humor e ironia. 

Com suas roupas extravagantes e seu texto afiadíssimo, Falcão questionava: 

 

Todo mundo é comediante. Tem engraçadinho a granel. A coisa tá preta, mas 
tem um bocado de gente de azul fazendo coral. E o candidato do governo diz 
que é o candidato da mudança. Assim não. Isso só pode ser piada. Eu sou brega, 
mas não sou abestado.  

(HEGTV, 19/09/2002) 

 

Nesse trecho, ao citar a “gente de azul”, Falcão se referia aos figurantes e 

artistas que faziam o coro no programa de José Serra na TV. A linguagem 

utilizada por Falcão, nitidamente metafórica, colocou em cena a piada, que tem a 

reconhecida capacidade de “criar uma intimidade entre o falante e o ouvinte” 

(COHEN, 1992, p.16). 

Trabalhando o discurso da mudança com o humor, Ciro Gomes abriu a maioria 

dos programas da última fase do Horário Eleitoral Gratuito na Televisão (antes 

do primeiro turno) com a figura de Falcão:  

 

Má rapaz, agora tão querendo que a gente ache que só pode escolher entre o 
‘Seu-fica-como-tudo-tá’ e o ‘Sei-lá-no-que-vai-dá’. Nem 8 nem 80. Nem Serra 
nem Lula. Sou mais o 23. É Ciro neles, negada. Arriégua. Eu sou brega, mas não 
sou abestado. 

(HEGTV, 24/09/2002)  

 

O exemplo demonstra como uma metáfora não é, nem pretende ser 

invariavelmente amigável (Cohen, 1992) e como a busca da intimidade com o 

público (o eleitor), aqui, teve a intenção clara de destilar “veneno” no prato 

servido pelos oponentes mais fortes ao candidato de Falcão. 
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Ciro também questionava, tentava se impor como a opção mais segura - porque 

mais graduada - para mudar a cara do governo e os rumos do País. Falando 

sobre a questão da violência, ele indagava: 

 

VÍDEO – Ciro, em mangas de camisa, num cenário que representava o possível 
interior de sua residência. 

ÁUDIO - O que aconteceria se você elegesse de novo José Serra? Você sabe: 
tudo continuaria exatamente como está e era como se você desse a Fernando 
Henrique um terceiro mandato. Eles prometeram e não cumpriram. Não há razão 
pra gente acreditar numa promessa de quem já teve tanto tempo e não fez 
nada. De outro lado, Lula, em quem eu acredito, há uma boa intenção, perde-se 
numa interminável discussão ideológica, que parece estar mais preocupado com 
a sorte, com o destino do bandido do que, aquilo que me preocupa mais, a 
angústia, a humilhação ou a perda final das vítimas. 

(HEGTV, 19/09/2002) 

 

Além de questionar a continuidade, Ciro Gomes apontava para aquilo que 

poderia ser a grande fragilidade de Lula: um candidato até bem-intencionado, 

mas excessivamente ideológico e, por isso, incapaz de enxergar os caminhos 

para esse e outros dramas enfrentados pelo Brasil neste século de crises, 

violência e mudanças de paradigmas pelo mundo afora.  

Como fez em diversos momentos da campanha eletrônica, Ciro se colocava na 

vanguarda das soluções, com um olhar no panorama mundial e com a 

capacidade de implementar os acertos de fora ao nosso complexo de problemas 

internos:  

 

ÁUDIO - Nossa proposta é enfrentar isso com um conjunto simples de 
alternativas que já foram experimentadas com sucesso no mundo e que podem 
perfeitamente ser experimentadas no Brasil. Não dá pra eleger Serra e continuar 
tudo como está. Não dá pra enfrentar bandido com ideologia e conversa fiada 
como, infelizmente me parece ser o compromisso de Lula.  

(HEGTV, 19/09/2002) 

 

O texto, na voz do locutor, resumia bem a mensagem central do candidato do 

PPS em relação à sucessão: “Serra teve oito anos para fazer e não fez. Lula não 

tem experiência e não sabe fazer. A diferença é que Ciro sabe como fazer.” 

(HEGTV, 21/09/2002). E para expor a questão da miséria, da fome, candidato 

aparecia cruzando os becos e falando de dentro das casas de uma favela. 
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Afirmava que tudo aquilo era conseqüência de um modelo econômico 

concentrador de riquezas e alertava:  

 

ÁUDIO - Eleger José Serra significa continuar esta mesma política que tem todos 
os privilégios para quem já é rico e o mais profundo e desagradável desprezo 
para quem é pobre e precisa do governo. Nós poderíamos até votar no Lula e 
isso seria um ato de protesto e de revolta compreensível. Mas, com a minha 
experiência, eu lhes digo, brasileiros, o PT é muito fácil de falar. O PT, quando 
está na oposição, promete tudo...eu sucedi o PT na Prefeitura de Fortaleza. Mas 
no governo, eles não põem nada em prática [...]. Por isso, nós precisamos de 
uma mudança verdadeira e segura para o Brasil.  

(HEGTV, 21/09/2002) 

 

Em um clip com um tom de irreverência, Ciro fazia uma “homenagem” aos que 

mudaram a vida do povo “pra pior”. Os protagonistas, todos homens, eram 

rappers e recitavam um texto, que dizia o seguinte: “A mudança deles tem 

nome; é promessa! A mudança deles tem número; 11.700.000 desempregados! 

A mudança deles tem cor; é o branco da carteira de trabalho vazia! Hoje no 

Brasil pra conseguir trabalhar tem que ser artista!” (HEGTV, 05/09/2002) Num 

segundo momento, o rap intercalava frases semelhantes com declarações 

contraditórias de José Serra. Um exemplo de interdiscursividade, em que a ironia 

foi a grande marca.  

Em outra situação, num tom mais formal e um pouco mais ameno, elegante, Ciro 

explicou porque desqualificava Lula a assumir a Presidência. Ele muniu-se de 

cuidado para não ferir as susceptibilidades de uma grande maioria do eleitorado 

que, como o ex-metalúrgico e candidato do PT, não tem formação intelectual:  

 

VÍDEO – Ciro Gomes, vestido de paletó e gravata, com uma imagem de Brasília 
ao fundo. 

ÁUDIO - Votar em Lula até pode ser uma conseqüência compreensível de um ato 
de revolta, de protesto. É que no dia seguinte do protesto, há uma economia 
complexa, em plena crise, para ser administrada, e falta a Lula experiência. Não 
falo de experiência intelectual, mas a experiência de administrar orçamento, de 
administrar uma economia, no meio de uma crise internacional que agrava ainda 
mais a nossa crise interna. 

(HEGTV, 24/09/2002) 
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Um dos slogans mais recorrentes nos programas de Ciro da última semana de 

campanha eletrônica trazia as imagens de Lula e Ciro com o recado escrito ao 

em letras garrafais e a narração do locutor oficial dizendo:  

 

Nem continuar, nem se aventurar. Ciro Gomes: Presidente do Brasil. 

 

Para Lula, Ciro Gomes reservou também um discurso resgatando os fracassos de 

administrações petistas, que teria afastado investimentos importantes, no sul do 

País. Nas entrevistas, o povo falava em desemprego e “incompetência do PT” 

(HEGTV, 26/09/2002). 

Como Garotinho, Ciro Gomes explorou a experiência administrativa dele, como 

ex-prefeito e ex-governador para comprovar a sua competência. Ilustrava esse 

discurso com reportagens que foram publicadas em revistas e jornais de 

circulação nacionais, usando a força e a credibilidade da mídia para tornar-se 

ainda mais verossímil. E fazia previsões de como o Brasil mudaria se as mesmas 

medidas que ela adotou para os problemas do Ceará fossem estendidas para o 

País inteiro.  

Tudo desaguava no slogan: 

 

A diferença é que Ciro sabe fazer. 

(HEGTV, 21/09/2002).  

 

Em ritmo de rap, o jingle de final de campanha perguntava: “O nosso País pra 

crescer tem que ter o que?” A resposta vinha em coro: “Mudança”. Uma voz em 

solo completava: “Tem que saber o que faz e mostrar que é capaz”. E o coro 

finalizava: “Ter experiência”. Em seguida, apontava outras características 

atribuídas a Ciro Gomes: vontade, coragem de falar o que pensa...e um narrador 

intercalava a música com a lista dos apoios ao candidato em todo o País, 

introduzindo um verso do rap que sugeria: “Onde tem Brasil, tem Ciro 

Presidente”. E o locutor arrematava: 

 

Nem Lula nem Serra tem essa capacidade de unir grandes lideranças para 
governar e mudar o Brasil para melhor. 

(HEGTV, 24/09/2002) 
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Aqui, o discurso da mudança revelava atributo necessário em tempos de crise 

para os governantes: além da capacidade e da experiência, a capacidade de 

articular lideranças e setores até mesmo divergentes da sociedade. Um atributo 

que foi trabalhado também no perfil do candidato do PT, Luís Inácio Lula da 

Silva, com quem Ciro Gomes, do PPS, ainda poderia vir a disputar o segundo 

turno das eleições 2002. E Ciro também contabilizou os seus apoios:  

Você viu. Os nossos companheiros da Frente Trabalhista estão se elegendo em 
vários estados brasileiros e nós já estamos prontos para eleger mais de 300 
deputados federais e senadores que vão nos ajudar a fazer as reformas que vão 
mudar a cara do nosso País (HEGTV, 24/09/2002). 

Nos momentos de despedida, era o apoio e o voto do eleitor que ele pedia para a 

sua proposta mudancista. E assim sintetizava a estratégia enunciativa que havia 

utilizado durante todo o período de campanha:  

 

VÍDEO – Ciro Gomes, de paletó e grava, com uma imagem de Brasília ao fundo.  

ÁUDIO - Para mudar verdadeiramente o Brasil, eu preciso do seu apoio. Eu peço 
o seu voto e o de sua família. E peço mais, se você me permite, reuna sua 
família e procure discutir e conhecer melhor o meu passado, de onde eu venho, 
o que eu já pude fazer. Conheça as nossas propostas, com detalhes. Veja as 
respostas práticas, com o pé no chão, que nós temos para oferecer para cada 
um dos graves problemas brasileiros. Junte-se a nós, da Frente Trabalhistas, e 
vamos, juntos, construir um Brasil muito mais justo para os brasileiros. 

(HEGTV, 24/09/2002)  

 

Depois do impasse criado pelos embates com José Serra, Ciro Gomes 

reencontrou o fio condutor do seu discurso, apresentando-se ao eleitor como o 

candidato da mudança segura, com rumo certo e ancorada numa experiência 

administrativa considerável. A briga com Serra até reapareceu, quando o 

candidato tucano pediu “direito de resposta” contra as piadas em que Falcão 

questionava a promessa de oito milhões de empregos. O direito de resposta foi 

negado pelo TSE e Falcão contou o episódio no programa de Ciro, em tom jocoso 

e irônico: 

 

VÍDEO – Falcão, vestido com a sua indumentária característica: paletó, gravata e 
camisa descombinados, uma florzona na lapela, óculos escuros e postura bem 
brega. Atrás dele, ao fundo, aparecia a imagem, em preto e branco, com o 
anúncio dos 8 milhões de empregos escrita abaixo. 
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ÁUDIO – (Com a fala matuta que o caracteriza) Má rapaz. Não é que o candidato 
careca ficou meio brabo comigo e pediu direito de resposta. Só porque eu disse 
que a piada dele de anunciar oito milhões de empregos era sem graça. Eu retiro 
o que disse. Oito milhões de empregos é engraçado. Ele é que não tem graça. 
Ora essa, eu sou brega, mas não sou abestado”. 

(HEGTV, 26/09/2002) 

 

Na mensagem final, Ciro Gomes quis capitalizar o sentimento de insatisfação e o 

desejo de mudança do eleitoral, recordando que ele teria sido o único candidato 

capaz de vencer Lula nas simulações do segundo turno. Insistiu em ressaltar 

suas qualidades (“preparado, competente, experiente”). Apelou para imagens de 

crianças pobres, pedindo que se votasse por elas. Falou ao eleitor, em mangas 

de camisa, em close, “olho no olho” e resgatou o jingle dos primeiros dias de 

campanha que exaltava o orgulho nacionalista, o desejo de mudar o Brasil.  

Ciro Gomes apareceu ao lado da família e prestou homenagens aos filhos, à mãe, 

à companheira, ao povo brasileiro, agradeceu até a Deus por ter “atravessado as 

tempestades” e fez o seu último apelo:  

 

VÍDEO – Ciro com toda a família, num ambiente que representava o terraço de 
sua casa. 

ÁUDIO – A você brasileiro, que já está conosco, continue firme; nós vamos ao 
segundo turno com a sua ajuda e o seu voto. E a você que se afastou porque 
ficou inseguro com esta série de mentiras que inventaram contra mim, peço 
ainda uma vez que pense um pouco mais antes de decidir [...] e vote pra gente 
fazer uma mudança segura pro nosso País.  

(HEGTV, 03/10/2002) 

 

Dirigia-se aos mudancistas indecisos, aos mudancistas que se deixaram seduzir 

pelos ataques de Serra, aos mudancistas que gostariam de ver o Brasil iniciar 

uma nova história, mas com a condução segura de quem já teria transformado 

outras histórias, em terras brasileiras. Outro recurso utilizado por Ciro Gomes 

para fixar a atenção do eleitor na sua proposta foi associar suas supostas 

qualidades ao seu número, utilizando a urna eletrônica para ensinar o voto 

“seguro”.  
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2.2.3. José Serra: Mudança com Preparo 

 

Das quatro performances na TV analisadas, a propaganda de José Serra foi 

aquela que mais nitidamente reproduziu o “padrão” do HEGTV, incorporando à 

participação do candidato, mensagens do tipo campanha, metacampanha e 

auxiliares. Foi também aquele que mais explorou a linguagem, os personagens e 

as personalidades da TV na exposição dos seus conteúdos.  

Um exemplo dessa apropriação do discurso midático veio logo na estréia, quando 

aparece em cena o apresentador Gugu, do SBT, declarando o seu voto no 

candidato. Entrava no ar a vinheta de abertura do programa, com a narração em 

off de um locutor, dizendo: “Começa agora o programa de José Serra 

Presidente”. Em seguida, mostrava-se o ambiente de um estúdio de TV, no qual 

uma câmera aponta para Gugu. Depois deste Plano Geral, rápido, o apresentador 

do SBT aparecia em Plano Médio ou em Plano Americano e introduzia a biografia 

de José Serra, alternando suas aparições com imagens do candidato, 

correspondentes ao texto. 

 

VÍDEO – Gugu ainda no estúdio, olhando bem para a câmera (buscando o 
contato com o telespectador)  

ÁUDIO - Hoje, eu estou aqui para contar pra vocês a história de uma pessoa 
que, vocês sabem, eu conheço bem de perto, e que admiro muito: José Serra. O 
Serra estudou quase toda a sua vida em escola pública, como todo filho de 
trabalhador; e foi lutando muito que chegou à universidade. Na universidade, 
tornou-se presidente da UNE, União nacional dos Estudantes, com apenas 21 
anos, num dos períodos mais conturbados da história do Brasil...coragem! E por 
defender essas causas sociais, foi perseguido e teve de se exilar no Chile [...] Eu 
posso falar: eu acredito nesse homem porque eu vi o que ele fez. 

(HEGTV, 20/08/2002). 

 

O comunicador das massas, grande atração de um programa domingueiro, 

“quebrava o gelo”, o previsível distanciamento que poderia existir entre José 

Serra e seus eleitores em potencial. Como de costume, Gugu dirigia-se ao 

telespectador como se estivesse conversando com ele: “Imagine a senhora, 

imagine o senhor...” Além disso, emprestava a sua simpatia e popularidade a um 

candidato cuja imagem sempre teve a fama de antipática e elitista. Uma imagem 

que Serra até admitiu, mas associou a uma seriedade diante dos compromissos 

assumidos: 
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Olha, eu tenho uma cara séria, mas é uma só. Eu não fico prometendo uma 
coisa aqui, outra ali. O que eu prometo, eu cumpro. 

(HEGTV, 21/09/2002).  

 

Em outros quadros de sua propaganda na TV, entraram no ar, as figuras de dois 

apresentadores de telejornal que, ora apareciam sentados numa bancada, ora 

em pé num cenário característico. As figuras dos apresentadores (jornalistas) 

estavam ali para ressaltar a seriedade, a importância de José Serra e apontar os 

defeitos das outras candidaturas, com a máxima da credibilidade. 

A “repórter/apresentadora” – Valéria Monteiro - conduzia uma espécie de 

telejornal, batizado de ‘Boa Tarde, Brasil’; entrevistava, introduzia os grandes 

temas da campanha, chamava entrevistas e reportagens, dirigia-se ao 

telespectador com a saudação, o texto e a impostação típicos dos âncoras dos 

telejornais. Invariavelmente, permanecia no estúdio e fazia elogios ao candidato:  

 

O Serra é um homem conhecido por sua palavra. Tudo o que ele disse, ele 
fez.[...] Ele é o candidato que sabe fazer, que mostra como fazer. 

(HEGTV, 03/09/2002) 

 

Já o “repórter/apresentador”, além de falar do estúdio, ia às ruas, fazia 

reportagens sobre as realizações de Serra enquanto Ministro da Saúde, 

ressaltava suas qualidades, sua “clareza” (HEGTV, 01/10/2002). Teve uma 

participação especial no embate com Ciro Gomes, comentando acusações que o 

candidato do PPS teria feito a José Serra, e registradas no Jornal O Globo, de 23 

de agosto de 2002. Ciro teria chamado um cinegrafista, que estava filmando, no 

Ceará, de “pilantra do Serra”: 

 

VÍDEO – O repórter/apresentador, em Plano Americano, falando de um estúdio, 
com fundo neutro. 

ÁUDIO – (Referindo-se a Ciro Gomes) [...] Foi agressivo, prejulgou, acusou. Só 
que esse trabalhador, a quem ele agrediu com palavras e tentou impedir a 
filmagem, era um cinegrafista do PT, que estava registrando a presença de Ciro 
Gomes fazendo campanha num lugar, que na opinião do PT, era proibido pela 
legislação. Mas nós não vamos entrar nessa discussão. O que nós queremos 
saber, senhor Ciro, é por que o senhor, mais uma vez, fez uma acusação sem 
provas, chamando de pilantra, dizendo que era de Serra, um trabalhador, sem 
procurar, antes, saber o que é que estava acontecendo. O senhor acha que é 
desse jeito que deve ser o comportamento de alguém que quer ser presidente? 
O senhor acha que pode representar assim o Brasil? Por que é que o senhor 
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acusa sem provas? O povo quer saber, senhor Ciro. Direito de pergunta, dever 
de resposta. 

(HEGTV, 03/09/2002) 

 

“Importando” a força do jornalismo para sua propaganda eleitoral, José Serra 

também apresentava os avanço nas pesquisas eleitorais, na voz de uma jovem 

negra, que representava uma repórter falando do estúdio, com a ajuda de 

gráficos e imagens dos jornais que também publicavam aqueles percentuais 

(HEGTV, 26/09/2002). Na fala da “repórter”, a alusão à verdade deixa claro a 

intenção de ratificar o sucesso da credibilidade de Serra por toda a parte: “É a 

verdade que vai vencendo e tomando conta do País”. 

O fato da “repórter” ser negra acrescentou ao discurso do candidato uma nota de 

alinhamento com a defesa da igualdade racial. E ela sempre associava a figura 

de José Serra à uma mudança que estava por vir e que iria inaugurar um novo 

momento histórico para o Brasil. A expressão sorridente e confiante da jovem 

agregava um toque de esperança à imagem do candidato. 

O clip que anunciava a inauguração do comitê de Serra no Rio também foi 

protagonizado por uma maioria de atores negros, cantando e batucando num 

pagode. Imagens que construíam um cenário popular, mas que acabaram 

entrando em contradição com o texto do narrador que convidava o eleitor para o 

lançamento do livro escrito pelo candidato; “O sonhador que faz” (HEGTV, 

24/08/2002). 

Outra participação especial extraída do campo da mídia foi a de Vida Alves, atriz 

e uma das “pioneiras da televisão”: protagonista do primeiro beijo nas 

telenovelas brasileiras, como ela mesma fez questão de lembrar no programa de 

José Serra de 03 de setembro de 2002. Um programa sobre os projetos do 

candidato para a terceira idade no qual Serra fez uma crítica a Ciro:  

 

No dia 13 de julho deste ano, eu li nos jornais que o candidato Ciro Gomes, 
pensando que ia me ofender disse o seguinte: ‘O Serra está constipado pela 
idade’. Isso mostra o tipo de preconceito que as pessoas mais velhas tem que 
enfrentar nesse País. 

 

Em termos de apropriação do discurso midiático, a campanha de José Serra 

também explorou a popularidade de uma personagem da novela das oito da 
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Rede Globo “O Clone”, exibida entre 1º de outubro de 2001 e 14 de junho de 

2002, portanto, no período pré-eleitoral. Dona Jura, a personagem escolhida, era 

uma mulata forte, briguenta, mas que por sua firmeza e a sua solidariedade, 

havia conquistado uma o respeito da vizinhança. Seu botequim também tinha se 

tornado uma referência no bairro e até na cidade. 

Atraídos por um pastel gostoso e um ambiente descontraído, pelo bar de Dona 

Jura, passavam jogadores de futebol, carnavalescos, compositores, cantores 

famosos e outras personalidades. Todos a tratavam com respeito, com 

deferência. E Dona Jura teve voz e vez no programa de Serra na televisão 

questionando as “juras” (promessas) inconseqüentes, levianas (HEGTV, 

03/09/2002) e o discurso “economicista” dos candidatos: 

 

VÍDEO – A personagem, um pouco mais produzida do que na novela, em Plano 
Americano. 

ÁUDIO - Tem candidato que fica falando em economês, numerês, matematiquês; 
é um tal de bolsa que sobe, bolsa que cai. Pára com isso! A gente quer saber se 
a nossa bolsa tá cheia ou se tá vazia. A gente quer alguém que saiba resolver os 
nossos problemas. E isso, o Serra sabe. Porque se é pra escolher fica só 
criticando, então, eu vou votar no meu cunhado, mesmo. Ah! Né brinquedo, não. 

(HEGTV, 20/08/2002) 

 

Tanto a personagem havia conquistado a simpatia do público, como o seu 

“bordão” havia se espalhado pelo País durante a exibição da novela (“É 

brinquedo, não!”). Esses elementos recarregavam o discurso de Serra de 

vitalidade, de energia e dos bem-vindos pontos de audiência das novelas globais. 

E no texto de Dona Jura, indiretamente, carregavam as tintas da crítica à Ciro 

Gomes, que se apresentava sempre com um discurso mais técnico no HEGTV e, 

nas pesquisas eleitorais, aparecia como o principal obstáculo para Serra chegar 

ao segundo turno. 

Um obstáculo que José Serra procurou eliminar logo e, incisivamente, com 

críticas severas ao candidato: 

 

VÍDEO – Imagens de Ciro Gomes e declarações grafadas ao lado ou abaixo. 
Inserção de uma imagem do candidato do PPS concedendo uma entrevista numa 
emissora de Rádio. Outra vez imagens de Ciro Gomes com declarações dele e, 
por fim, o slogan ‘Mudança ou Problema’, grafados. 

ÁUDIO – (Na voz do locutor) Ciro Gomes agride todo mundo. Os políticos do PT 
são uns mijões nas calças: Veja. Tenho nojo do PFL: O Globo. Brizola é a fina 
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flor do atraso: O Globo. O Fleury é um aborto da natureza: O Estado de São 
Paulo. Veja esta cena inacreditável, veja como Ciro responde a um ouvinte, a um 
brasileiro, a um eleitor: ‘Eu sugiro que mande a pergunta pro Primeiro Ministro 
da Suíça, porque a Suíça não tem Presidente da República! É só um aviso pra 
esses petistas furibundos. Tem que fazer as perguntas com um pouco mais de 
cuidado, pra largar de ser burro.’ Parece incrível, mas é verdade. Veja de novo: 
‘Tem que fazer as perguntas com um pouco mais de cuidado, pra largar de ser 
burro’. Agora, olhe o que ele fala dele mesmo: ‘Nunca agredi ninguém na minha 
extensa biografia pública’: O Globo. Ciro: Mudança ou Problema?. 

(HEGTV, 20/08/2002) 

 

Essas “revelações” sobre o caráter de Ciro foram somadas a outras, inclusive 

comparando o temperamento e a história dele aos de Fernando Collor: 

 

VÍDEO – Foto de Collor em preto e branco. A mesma foto com o texto abaixo: 
“Você acha que estas palavras estão descrevendo este homem?”. Em seguida 
foto em preto e branco de Ciro com o texto abaixo: “Mas você está certo”. A 
câmera faz um zoom abrindo e aparecem os dois, Collor e Ciro apertando a mão, 
com o complemento do texto: “Elas podem descrever os dois”. Por último, 
aparece outra foto de Ciro com o slogan abaixo: “Ciro: Mudança ou Problema?”. 

ÁUDIO - Jovem político que iniciou sua carreira no partido que apoiava a 
ditadura. É dado a arroubos verbais. Com seu discurso, carregado de 
declarações polêmicas, o ex-prefeito de capital e ex-governador é agressivo com 
adversários e a própria imprensa. Você acha que estas palavras estão 
descrevendo este homem? Não. Elas estão descrevendo este homem. Mas você 
está certo. Elas podem descrever os dois. Sobe som de um ruído forte. Narração 
- Ciro: mudança ou problema? 

(HEGTV, 05/09/2002) 

 

Essa estratégia teve uma grande repercussão na campanha e na mídia e acabou 

desestabilizando o discurso de Ciro, forçando-o a responder as críticas e 

interromper drasticamente sua estratégia enunciativa inicial. De candidato 

seguro e tecnicamente preparado para solucionar os problemas do País, Ciro 

Gomes passou a candidato intimidado pelas críticas de um forte oponente e da 

mídia. E Serra, antes ameaçado pelo crescimento do representante do PPS na 

disputa, começou a subir nas pesquisas eleitorais. 

A sondagem da Vox Populi, divulgada, uma semana depois no programa eleitoral 

do PSDB, em 27/08/2002, já dava conta do resultado das críticas de Serra a 

Ciro. Segundo a Vox Populi, na preferência do eleitor, Lula havia caído um ponto, 

ficando na marca dos 34%; Ciro caíra de 32 para 25 pontos; Garotinho, de 9 

para oito pontos percentuais; e Serra havia subido de 10 para 15 pontos 

percentuais. 
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Na sua participação direta, José Serra pouco se envolveu nesses ataques e 

contra-ataques. O candidato operou sempre com um discurso explicitamente 

mudancista: 

 

VÍDEO – O candidato em Plano Americano. 

ÁUDIO - Eu vejo todos os candidatos falando em mudança. Eu me sinto na 
obrigação de dizer para vocês, o que eu entendo por mudança. Mudança, para 
mim, tem um significado muito claro. [...] Em primeiro lugar, é mudar a vida das 
pessoas, significa dar a elas melhor oportunidade de emprego e de trabalho. [...] 
E é com esta perspectiva que eu pretendo, com o apoio de vocês, ganhar esta 
eleição. 

(HEGTV, 20/08/2003) 

 

A escolha do vice de Serra também foi associada à mudança: “Rita Camata [...] 

deputada federal por quatro vezes. A presença de Rita Camata como vice- 

presidente na chapa de José Serra é uma demonstração concreta do 

compromisso de Serra com a mudança” (HEGTV, 20/08/2002). Afinal, a 

deputada capixaba é uma peemedebista dos tempos da resistência, uma 

parlamentar com uma imagem associada às causas da infância, da adolescência, 

da mulher; e seria a primeira mulher a se candidatar à Vice-Presidência do 

Brasil.  

Ela explicou sua participação na campanha de Serra numa entrevista à 

“apresentadora” do Boa Tarde Brasil, que introduziu a deputada como “uma 

mulher que, em quatro mandatos, mostrou garra para aprovar mudanças 

importantes para a vida dos brasileiros” e como alguém que fazia críticas a 

alguns projetos do governo. Rita Camata justificou sua candidatura na chapa 

governista, afirmando que Serra já havia demonstrado, como ministro, que era 

“um homem sensível, comprometido com a questão social”. (HEGTV, 

20/08/2002). A deputada teve outras participações no programa de Serra, 

particularmente como porta voz das mulheres.  

José Serra reconhecia que todos os candidatos se instalaram no lugar de fala da 

mudança e quis, de partida, demonstrar o seu diferencial em relação aos demais. 

Ele fazia questão de demonstrar a clareza do caminho a ser percorrido: 

anunciava a criação de postos de trabalho, numa estratégia que o aproximava do 

cotidiano das pessoas, num País cujos índices de desemprego haviam crescido 

durante a administração do seu antecessor e correliginonário. 
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A partir daí, José Serra empreendeu um esforço para convencer o eleitor de que 

ele poderia representar essa mudança, mesmo estando sua candidatura 

irremediavelmente associada ao governo Fernando Henrique Cardoso: 

 

VÍDEO – O candidato, em Plano Americano, de frente para a câmera com uma 
expressão séria e gesticulando apenas para indicar o número dois, referente às 
duas áreas anunciadas no seu discurso.  

ÁUDIO – Há duas áreas onde o meu governo vai ser totalmente diferente do atual 
governo. Essas duas áreas são: o papel do governo no combate ao desemprego e 
o papel do governo no combate à violência. 

(HEGTV, 20/08/2003)  

 

José Serra afirmava que faria diferente nas duas áreas que mais haviam 

desgastado a imagem de Fernando Henrique Cardoso junto ao eleitorado. A 

participação do presidente FHC no programa foi mínima, praticamente só no 

início e no fim da campanha, para afirmar que o que estava em questão não era 

o que ele havia realizado ou deixado de realizar, mas escolher quem estaria mais 

“preparado” para governar (HEGTV, 20/08/2002). Serra tentava se divorciar do 

incômodo fato de ser o candidato da situação num momento em que o Brasil 

fazia coro por mudanças. E com esta estratégia, o discurso dele, de certa forma, 

sofreu uma interdição que o acompanhou até o fim da campanha.  

Empunhando a bandeira do emprego, muitas vezes com a carteira de trabalho 

em punho, José Serra revestia o seu discurso mudancista com um tom de 

esperança, de festa, que se desdobrava nos showmícios e nos jingles, cantados 

por artistas conhecidos como Elba Ramalho, Leonardo, Xitãozinho e Xororó, 

Dominguinhos, Nana Caymi e a banda KLB; eram a fama e o brilho do show bis 

emprestando um colorido forte à propaganda do candidato tucano. Os ritmos 

variavam, mas sempre repetiam a mensagem central de José Serra:  

 

Para mim, a mudança tem nome: é o emprego. 

(HEGTV, 21/09/2002) 

 

A promessa de emprego foi privilegiada nos teasers nos quais o narrador 

afirmava e os caracteres estampavam, construindo um jogo de associações: 

O nome da mudança é emprego e o homem para fazer essa mudança é José 
Serra. 
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Mudança-emprego-Serra. E por quê? Porque Serra demonstraria conhecimento 

do Brasil e da Economia Mundial, ressaltavam inúmeras figuras públicas de 

relevo como os candidatos a governador de vários estados que lhe prestaram 

apoio explícito, na TV: Geraldo Alckmin (SP), Aécio Neves (MG), Jarbas 

Vasconcelos (PE) (HEGTV, 21/09/2002). 

José Serra absorveu as críticas à sua promessa de oito milhões de empregos, 

recordando a figura de JK que, segundo ele, também teria enfrentado muita 

descrença para depois ser honrado com o orgulho dos brasileiros. Reagiu aos 

seus opositores: 

 

Quando eu falo em criar oito milhões de empregos, neste País, o que não é uma 
coisa impossível, sempre aparece alguém pra dizer: ‘Não dá’. Não dá, por quê? 
Dá sim! [...] No meu Programa 2ª Feira de Geração de Empregos, eu tenho dito 
claramente como eu vou gerar esses 8 milhões de emprego em todo o País. 

(HEGTV, 26/09/2002)  

 

Com as ações do Programa 2ª Feira, José Serra apregoava que iria mexer em 

todos os setores da economia nacional, da agropecuária à indústria de alta 

tecnologia e iria criar oportunidades de trabalho inclusive para os jovens, a quem 

se dirigiu em diversas ocasiões e em especial, no programa do dia 10 de 

setembro, no qual dialogou com eles, numa entrevista mediada pelo vocalista 

Kiko, do KLB.  

José Serra respondia às perguntas dos jovens, a partir da indagação apresentada 

num clip no qual inúmeros jovens apareciam empunhando imensos pontos de 

interrogação, enquanto a canção dizia: “Essa interrogação, me dá um medo. 

Quem é que vai botar na mão o meu emprego. Onde é que tá? Cadê? Quem? 

Quero saber...quem vai me dar emprego. Quem? Quero saber...”. 

Diante dos jovens, José Serra demonstrou sua intimidade com os desafios e 

possibilidades ligados a cada setor, a cada problema econômico; prometeu 

programas de treinamento, melhorias no ensino médio, cursinhos preparatórios 

para o ingresso na universidade pública. Tudo para proporcionar aos jovens 

igualdade de oportunidades: 

A minha motivação para a luta política quando eu era estudante e a minha 
motivação hoje são as mesmas, ou seja, lutar por mais igualdade de 
oportunidades para brasileiros e brasileiras. 
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Aqui, um ponto para o qual convergiram os discursos dele e de Lula. A diferença 

entre os dois realçada pela campanha de Serra era a capacidade “pensar o 

global” do candidato tucano. Assim explicava o comentarista do seu programa:  

 

José Serra não tem um monte de propostas isoladas. Ele tem um projeto claro 
para o Brasil. 

(HEGTV, 26/09/2002) 

 

Tratava-se também de uma crítica aos demais candidatos, inclusive e 

principalmente Lula que, a cada edição do HEGTV, divulgava um bloco de 

propostas para mudar o Brasil. 

A capacidade de articular forças para implementar as mudanças também foi uma 

característica posta em relevo no perfil de Serra. Ele mesmo garantia: 

 

Na Presidência da República, eu vou governar junto com os prefeitos e os novos 
vereadores para fazer as mudanças que o Brasil precisa (HEGTV, 01/10/2002) 
[...] Eu vou reunir as forças políticas para mudar as leis, [...] para refazer o 
orçamento (HEGTV, 21/09/2002). 

 

Ao mesmo tempo, valia-se do seu histórico como Ministro da Saúde premiado 

pela ONU para afirmar que teria também “experiência para negociar lá fora” 

(HEGTV, 21/09/2002). Tanto que foi citado e elogiado pelo ex-presidente dos 

Estados Unidos, Bill Clinton, diante de uma platéia de jovens, num encontro que 

foi filmado e reproduzido no programa de José Serra (HEGTV, 10/09/2002).  

O apresentador Gugu inclusive voltou a aparecer no programa de José Serra 

justamente para sustentar a tese de que o Brasil e o momento econômico de 

crise estaria a exigir um presidente com experiência administrativa comprovada, 

nominando José Serra. E com uma certa autoridade conferida ao apresentador 

de um dos programas de maior audiência da televisão brasileira: 

 

VÍDEO – Gugu no estúdio. 

ÁUDIO – Eu vejo todos os candidatos prometendo mudanças. Eu acho isso muito 
bom porque se existe alguém que acompanha o sofrimento do povo, sou eu. Mas 
o problema é quem vai fazer essa mudança. O mundo lá fora, gente, tá muito 
complicado e isso também se reflete no Brasil. Qualquer presidente vai ter que 
enfrentar os problemas e as dificuldades da crise mundial. E é aí que a 
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experiência administrativa do Serra é importante e faz a diferença [...] É por isso 
que, quando o Serra diz o que vai fazer, eu sinto firmeza. 

(HEGTV, 01/10/2002) 

 

Em outra aparição, Gugu recordou os programas de proteção social implantados 

durante o governo FHC e alertou para o risco da descontinuidade: 

 
[...] eles são tão importantes [...] e precisam ser ampliados, precisam dar mais 
benefícios; não acabarem de uma hora para a outra [...] então, no dia da 
eleição, quando você estiver na frente da urna, lembre dos compromissos sociais 
do Serra. 
(HEGTV, 01/10/2002) 
 

Outros “famosos” que empenharam a sua imagem na campanha José de Serra 

na TV foram a atriz Regina Duarte e o Padre Marcelo. A atriz foi o grande 

destaque do programa do PSDB na televisão, já no segundo turno, e apareceu 

com um discurso que implantou o medo como elemento principal da estratégia 

enunciativa do candidato. O Padre Marcelo, apareceu celebrando a sua 

concorrida missa dominical no Santuário do Terço Bizantino, em São Paulo. Entre 

os milhares de fiéis, ali estavam José Serra e sua vice, Rita Camata. Essas 

tomadas foram exibidas discretamente, com outras de manifestações públicas 

nas quais o candidato tucano marcou presença. (HEGTV, 01/10/2002). 

No seu perfil, José Serra fez uma comparação com a biografia de Luís Inácio Lula 

da Silva, o candidato que as pesquisas apontaram, desde o início, como 

vitorioso. O texto ressaltava que ambos tinham a mesma origem humilde e 

passado de luta, que ambos viveram na pele o desemprego: Lula , sindicalista; 

Serra, líder estudantil e exilado político. Ambos teriam estado lado a lado no 

palanque das Diretas-já.  

Mas o programa do candidato do PSDB fazia a distinção:  

 

Eleitos deputados na Constituinte, Lula apresentou 41 emendas, teve sete 
aprovadas; Serra apresentou 208 e teve 130 emendas aprovadas. 

 

E mais: enquanto Serra teria se preparado para governar, Lula teria ficado 

apenas disputando e perdendo eleições; Serra teria votado pelo impeachment de 

Collor, teria sido eleito o senador mais votado do País, teria sido um dos 

idealizadores e defensores do Plano Real 
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[...] e Lula ainda nas campanhas 

(HEGTV, 16/09/2002) 

 

Sugeria que enquanto trabalhava para mudar o Brasil, Lula só se preocupava em 

se eleger.  

José Serra fazia questão de apresentar suas propostas para cada área de 

governo, enfatizando que, além de saber o que mudar, sabia “como” fazer e 

provocava Lula, sugerindo que ele não tinha essa competência. Estaria, portanto, 

desqualificado para assumir a Presidência do Brasil. Em pelo menos um 

momento, ele conseguiu um grande trunfo nesta crítica. Quando Lula apresentou 

um projeto para a produção de remédios mais baratos, a partir da experiência do 

Lafepe, em Pernambuco, Serra provou com imagens e depoimentos que o 

mesmo projeto havia sido mostrado, exatamente da mesma forma, por Paulo 

Maluf, na disputa pelo governo de São Paulo.  

Serra mostrava que a candidatura de Lula era montada sobre uma evidente 

estratégia de marketing, baseada em fórmulas prontas, e que o ex-metalúrgico 

não era o autor de suas próprias idéias. Indagava o comentarista: 

 

Quem escreveu o programa de Lula? 

(HEGTV, 19/09/2002) 

 

E Serra fazia a sua crítica a respeito da condução da campanha de Lula num tom 

igualmente provocativo: 

 

A hora é de propor soluções claramente [...] E para mudar o Brasil, de fato, é 
preciso duas coisas: saber como e querer fazer. 

(HEGTV, 21/09/2002) 

 

Ainda a respeito do episódio dos remédios mais baratos, o programa de Serra 

recordou que o PT havia fechado as 26 farmácias populares que teriam sido 

implantadas no Rio Grande do Sul pelo ex-governador Antônio Brito. E alertava: 

 

Este PT, você não vê na TV. 
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Era o antídoto para a estratégia adotada por Lula de demonstrar a competência 

administrativa do Partido dos Trabalhadores. Um antídoto reforçado pela 

divulgação insistente das experiências positivas do Governo Federal que tiveram 

a influência ou foram fruto de decisões tomadas por José Serra como o Projeto 

Pró-Água, que teria levado à construção de seis barragens, um açude e 14 

adutoras no Nordeste (HEGTV, 24/09/2002). 

Para a Região, Serra lançou um programa de mudanças específico: uma “Ação 

para a Mudança, Ação para um Novo Nordeste”. Dizia-se inspirado em Juscelino 

Kubistchek e Celso Furtado, ambos nomes de peso quando se trata de discutir a 

questão do desenvolvimento regional e nacional. E aí prometia um conjunto de 

medidas que faria a Região avançar “20 anos em quatro”. (HEGTV, 24/09/2002). 

Uma previsão que lembrava o grande slogan do desenvolvimentismo – 50 anos 

em 5 – já explorado por outros candidatos. Depois, veio a promessa de reabrir a 

Sudene e submetê-la ao comando da Presidência (HEGTV, 28/09/2002).  

Os nordestinos Elba Ramalho e Dominguinhos entraram em cena também para 

declarar seus votos. Apoiando o candidato que se propunha a mudar a cara do 

Nordeste, contra toda e qualquer desconfiança do povo da Região que, nas 

sondagens, declarava o seu temor porque Serra é paulista e podia não ser muito 

sensível aos desafios regionais. Uma desconfiança que, inclusive, levou José 

Serra a se defender no seu programa: 

 

Não é preciso ser Nordestino para ser sensível aos problemas do Nordeste. Se eu 
fiz pelo Nordeste, como deputado e como ministro, imagine o que eu posso fazer 
como presidente. 

(HEGTV, 24/09/2002) 

 

Outra figura nordestina que apareceu e reapareceu no programa de Serra foi a 

de uma senhora chamada Maria Nazaré, de 67 anos, moradora de Monteiro, 

município paraibano. De anônima, dona Nazaré passou a ser uma quase 

celebridade, com o destaque que ganhou na campanha eletrônica do candidato 

do governo. Ela declarou: 

 

Assim que eu vi que eu escutei eles na televisão dizendo que ele ia ser 
candidato, eu achei muito bom, eu disse “Ah se eu pudesse dar uma palavra por 
ele porque eu sei que ele vai ser bom demais”. 

(HEGTV, 03/09/2002) 
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Com essas palavras e, principalmente, com a sua simplicidade, Dona Nazaré 

acabou emprestando pureza, sabedoria acumulada, credibilidade e emoção ao 

discurso mudancista de Serra. 

José Serra também falou especificamente a Minas Gerais e divulgou um 

programa de ação para aquele estado, cuja eterna disputa de poder com São 

Paulo historicamente polarizou a política nacional e as eleições para Presidência 

do Brasil. Serra frisou que aquele era “um estado por onde passaram e passam 

as principais mudanças na história do Brasil”, recordando o “sonho” da 

Independência, com Tiradentes, o “sonho” do desenvolvimento, com Juscelino, o 

“sonho” da democracia, com Tancredo Neves:  

 

Não é possível mudar o Brasil, de verdade, sem mobilizar Minas Gerais. 

(HEGTV, 26/09/2002) 

 

No clip embalado por uma cantiga mineira, os versos traduziam o jeito prudente 

de ser daquele povo, sugerindo como a gente simples do lugar responderia às 

propostas de José Serra:  

 

Eu gosto do jeito dele de explicar como é que faz. Confio nesse sujeito, que mostro 
respeito a Minas Gerais. Um homem que tem passado, tá preparado... é experiente. Esse 
já mostrou serviço e tem compromisso com a nossa gente. 

(HEGTV, 26/09/2002) 

 

Entre as realizações de Serra durante o Governo FHC, as que tiveram maior 

destaque foram aquelas ligadas à Saúde: a ampliação do Programa de Saúde da 

Família, a implementação do acompanhamento pré-natal, o impulso ao programa 

de agentes comunitários, a popularização da cirurgia de catarata, o programa de 

saúde da mulher. Mas o “carro-chefe” do discurso mudancista na área da Saúde 

foi mesmo a Lei dos Genéricos.  

Com a ênfase nas concretizações, José Serra foi até o fim defendendo a mudança 

segura, viável. Ao explicar como iria gerar os tão polêmicos oito milhões de 

emprego, ele deu uma “aula” de economia na TV, mostrando “tintim por tintim” 

os caminhos para produzir as vagas, contabilizadas com a ajuda de ilustrações, 

de um narrador e da participação do apresentador Gugu: 
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José Serra vai colocar todo o governo trabalhando para gerar empregos e vai 
fazer, da exportação, uma prioridade nacional. Dá certo. É assim que os 
empregos vão surgir [...] e é por mostrar tudo com tanta clareza que eu tenho 
certeza de que ele é o homem mais preparado e mais experiente para gerar 
empregos no Brasil. 

(HEGTV, 12/09/2002) 

 

Nos últimos dias antes do primeiro turno, quando Ciro já havia sido batido nas 

pesquisas de intenções de voto, o discurso de Serra começou a ganhar um 

acento diferente. Mostrou os seus apoios entre os evangélicos, tentando 

neutralizar a presença do empresário José de Alencar na chapa do PT. Começou 

a provocar Lula, a desqualificar o ex-metalúrgico e as administrações petistas e a 

espalhar o medo do “radicalismo do PT” (HEGTV, 16/09/2002), numa estratégia 

que vamos analisar nos próximos capítulos. 

Despedindo-se dos eleitores antes do primeiro turno, disse estar tranqüilo 

porque teria feito a sua parte, sem enganar: 

 

Eu não prometi nenhum sonho impossível. 

 

Ironizava uma das músicas utilizadas na campanha de Lula, que começava 

justamente com o verso: “Sonhar, mais um sonho impossível...”.  

E convidou o Brasil a “votar num plano de governo, onde os números dão 

credibilidade às palavras”. José Serra recordou o seu programa de empregos e, 

usando um jogo de palavras, reafirmou-se  

 

[...] preparado para compreender o que os brasileiros sonham no domingo, 
preparado para trabalhar, a cada Segunda feira, para tornar esses sonhos, 
realidade. 

 

E Gugu se despediu, depois de Serra, desfazendo a “Rede” (HEGTV, 

03/10/2002).  
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2.2.4. Luís Inácio Lula da Silva: Mudança com Coerência 

 

Assumir em si mesmo a mudança. Esta foi, em linhas gerais, a estratégia 

discursiva de Luís Inácio Lula da Silva nas eleições 2002. Candidato derrotado 

em 1989, 1994 e 1998, Lula deu uma guinada nas suas formas de enunciação 

naquela que ele mesmo afirmava ser a última oportunidade de disputar a 

Presidência do Brasil. 

De um discurso eminentemente ideológico e popular, Lula partiu para um estilo 

mais pragmático e sofisticado, tanto na linguagem verbal, como na linguagem 

visual. Apareceu de terno e gravata, cercado de uma grande equipe, cujos 

destaques eram pessoas que estavam todos os dias na mídia, um seleto grupo 

de gente respeitável, de projeção social. 

Não era mais o ex-sindicalista, cuja imagem na disputa eleitoral, 

invariavelmente, era de um militante de punho erguido, gritando palavras de 

ordem às multidões e denunciando as improbidades político – administrativas de 

gente muito mais letrada.  

Luís Inácio Lula da Silva assumiu a imagem de um homem amadurecido que 

ascendeu na vida e circulava com desenvoltura entre os empresários, 

especialistas das mais diversas áreas, políticos de peso no cenário nacional. Uma 

cena enunciativa construída aos poucos, especialmente nos últimos três anos em 

que o Partido dos Trabalhadores absorveu esta determinação de Lula em “mudar 

para ser igual”, para atingir o patamar dos políticos elegíveis, aqueles que 

estivessem aptos a dialogar com a elite e também com os opostos. 

Depois de três derrotas em eleições presidenciais, Lula e seu grupo decidiram 

mudar conceitos e estratégias, ampliando alianças à direita e expurgando os 

mais radicais dos seus quadros. Tanto que, da base aliada do PT brotaram duas 

candidaturas que não pouparam críticas ao candidato petista no período pré-

eleitoral e em amplos espaços de propaganda gratuita na televisão.  

As críticas do Partido da Causa Operária (PCO) e, especialmente, do Partido 

Socialista dos Trabalhadores Urbanos (PSTU) punham em relevo, por exemplo, o 

fato de Lula ter conduzido um empresário do Partido Liberal, José de Alencar, à 
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Vice-Presidência da República. Para os opositores de esquerda, a materialização 

das concessões que o PT, historicamente socialista, estaria fazendo ao 

liberalismo e à Globalização, um sistema cunhado por eles e outras forças 

políticas como responsável pela opressão dos trabalhadores no mundo moderno. 

Indiferente ao discurso do PCO e do PSTU, o programa de Lula procurou exibir, 

sem reservas, o novo produto das mudanças de postura do PT, da estréia ao fim 

do Horário Eleitoral Gratuito na Televisão. E na abertura de cada edição, 

invariavelmente, Lula aparecia passando entre as mesas em torno das quais os 

seus colaboradores superespecializados pareciam planejar, sob sua coordenação, 

as mudanças para o Brasil. Mesas sempre redondas, indicando o diálogo, o 

embate democrático. Assessores bem vestidos e sorridentes, exibindo um clima 

de harmonia e consenso. E “Lula lá”, como aquele que seria capaz de transitar, 

articulando as diversas visões e forças políticas necessárias para mudar o País. 

Ao apresentar a equipe do o ex-metalúrgico, o programa do PT chegou a 

fornecer ao eleitor o currículo dos integrantes, muitos deles, profissionais com os 

mais altos títulos acadêmicos. E logo de saída, Lula acalmou os empresários, 

afirmando que o segmento era muito importante nos planos de mudança que ele 

tinha para o País e prometia todos os incentivos necessários, ressalvando que 

premiaria a produção e não a especulação, a sonegação, da agiotagem. Mas os 

empresários, de fato e de direito, seriam valorizados, tanto que o candidato teria 

escolhido um empresário para a Vice-Presidência, o senador mineiro José de 

Alencar, do PL.  

 

VÍDEO – Imagens de Lula apresentando José de Alencar sorrindo, entremeadas 
com imagens das empresas do vice-presidente. 

ÁUDIO – Um dos maiores e mais sérios empresários do Brasil, que lutou e 
venceu de forma independente e que hoje exporta cinqüenta por cento de sua 
produção, trazendo divisas e gerando em suas fábricas, mais de dezesseis mil 
empregos diretos. 

(HEGTV, 20/08/2002)  

 

Alencar foi apresentado ao País na largada da campanha eletrônica, ao som de 

uma fanfarra (melodia forte, triunfalista) ao lado da galeria dos assessores mais 

graduados de Lula. O vice do PT era, além de um nome reconhecido e aceito no 

empresariado, uma ponte entre o Partido dos Trabalhadores, os evangélicos e os 

liberais. 
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O recado para o empresariado vinha agregado a uma leitura da realidade em que 

o ex-metalúrgico deixava claro que, para vencer os seus desafios, o Brasil 

precisava voltar a produzir: 

 

VÍDEO – Lula em Plano Americano com tarjas pretas acima e abaixo, o que 
tornava mais próxima ainda a fisionomia do candidato. A equipe dele aparece ao 
fundo, trabalhando, em imagem desfocada. 

ÁUDIO – A crise que o nosso País atravessa não deixa dúvida: o atual modelo 
econômico está esgotado. Somos um País cada vez mais endividado e cada vez 
menos produtivo. Ou seremos capazes de produzir mais, de fazer crescer a 
renda do povo, fortalecendo a nossa economia ou continuaremos andando pra 
trás. 

(HEGTV, 20/08/2002) 

 

E Lula era didático, explicando exatamente para o povo, o que significa a crise, a 

partir da visão da cadeia produtiva: 

 

Veja, se o povo não tem trabalho, sua renda cai e ele não compra; se ele não 
compra, a loja não vende; se a loja não vende, a indústria não produz; se a 
indústria não produz, não emprega. E tudo isso paralisa a economia do País. E 
como se faz pra sair dessa situação? 

(HEGTV, 20/08/2002) 

 

Lula respondia com as diretrizes do seu programa de governo, mas também com 

a sua mensagem central na campanha, que convidava o eleitor a refletir e tomar 

uma posição: 

 

Pense bem nisso, pois o futuro que você quer para o nosso País passa, neste 
momento, pela coragem de mudar. 

 

Combatendo o discurso de Ciro Gomes e José Serra que tentavam desqualificá-

lo, o ex-sindicalista e deputado federal asseverava:  

 

Quero que todo homem, toda mulher, ao me dar a oportunidade para a qual 
tanto me preparei, tenham clareza de que estarão dando, a si próprios, a chance 
de fazer valer, finalmente neste País, as palavras justiça e oportunidade 

(HEGTV, 20/08/2002). 

 

Era Lula quem introduzia as propostas do seu governo, demonstrando que seria 

ele a viabilizar e comandar as mudanças, sempre com a assessoria de sua equipe 
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de especialistas, freqüentemente citados. Neste segmento, o narrador e as artes 

pontuavam a fala de Lula com os textos, coadjuvantes, explicando detalhes das 

propostas e recordando experiências feitas pelas administrações estaduais e 

municipais do PT. Mas o destaque maior era sempre o candidato, a grande 

estrela da campanha eletrônica petista. 

Lula propunha um novo e amplo pacto social para fazer o Brasil crescer, gerando 

emprego e renda e se colocava no centro dessa grande articulação que 

envolveria todos os segmentos da sociedade. Não se apresentava o mais o 

candidato da classe trabalhadora, em luta contra o patronato, como nas 

campanha de 1989, 1994 e 1998. O candidato do PT mudou para assumir um 

postura mais conciliadora, para construir um “novo contrato social entre 

Governo, empresários e trabalhadores”, visando também uma melhor 

distribuição da renda nacional. 

Para ilustrar o que seria esse pacto, Lula visitou a fábrica da Volkswagen, em 

São Bernardo do Campo, parada e com 15 mil carros retidos no pátio, por falta 

de compradores. Ele lembrou que o líder sindical brasileiro, Luís Marinho, 

negociou diretamente com os donos da fábrica na Alemanha e evitou 2.400 das 

3.000 demissões que ocorreriam em São Bernardo. Isso, além das promessas de 

modernização e da garantia de cinco anos sem demissões obtidos na mesa de 

negociação. “Esse é um bom exemplo de que quando empresários e 

trabalhadores se entendem, o resultado é melhor para todos”, avaliava Lula. 

Os grandes temas, como o combate à miséria, à fome, à violência eram 

ilustrados com estórias de vida nas quais comparava-se a condição de quem 

tinha ou não acesso à renda na sociedade: 

 

VÍDEO – Cenas noturnas. O personagem Pedro aparece, de gorro na cabeça e 
roupas folgadas; ele está num bar de periferia. Toma um gole e, de saída, mexe 
nas bolas da mesa de sinuca. Os colegas reclamam; Pedro faz menção de pegar 
uma arma no cós da calça. Despede-se do pai, já idoso, que está jogando 
dominó no recinto ao lado e sai para a rua. Em seguida, o personagem Paulo 
aparece saindo de casa, com o carro que acabara de ganhar dos pais no 
aniversário. Pedro reaparece na rua, fazendo graça com uma dupla de travestis. 
Paulo passa numa outra rua, de carro, sorridente, com uma garota ao lado dele. 
Num sinal, os dois se encontram. Pedro tenta assaltar Paulo. Assusta-se com a 
arrancada de um outro carro, atira em Paulo e foge. As cenas indicam que ele é 
surpreendido e morto pela polícia. O texto final é narrado sobre as imagens de 
um revólver caindo no chão e das luzes do carro da polícia em movimento. As 
últimas imagens são desfocada e aparecem em câmera lenta. 
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ÁUDIO – Sobe som de uma melodia sincopada, com o barulho de bolas de sinuca 
se batendo. Vai a BG. Narração: Pedro tem 16 anos; não tem mãe, não estuda, 
não trabalha e sabe que não tem futuro. Sobe som de Pedro se despedindo do 
pai. Narração: Seu pai, desempregado há muitos anos... Hoje, mais uma vez, 
Pedro vai à luta. Sobe som de um carro passando. Narração com música alegre 
ao fundo: Paulo tem 18 anos; seu pai, um grande empresário; sua mãe, 
advogada. Hoje é seu aniversário. Paulo ganhou um carro de presente. Sobe 
som de Pedro tirando graça com os travestis. Onze horas noite: o destino de 
Pedro e Paulo se cruzam. Sobe som de barulho das ruas de uma pancada no 
vidro do carro na abordagem de Pedro; de um carro arrancando em marcha ré, 
do tiro que Pedro disparou contra Paulo. Narração: Pedro mata Paulo. Sobe som 
de dois tiros e da sirene do carro de polícia que fica em BG. Narração: A polícia 
mata Pedro. E o pai de Pedro tão pobre. E o pai de Paulo tão rico. Por um 
instante, são dois homens iguais, que sentem exatamente a mesma dor, a 
mesma revolta... 

(HEGTV, 27/08/2002) 

 

A má qualidade dos serviços de saúde e a ausência de uma política do governo 

FHC para garantir remédios para a população foi outro tema que Lula tratou com 

um discurso emocional. Privilegiando questões ligadas à área de Saúde, Lula 

atacava desempenho de um dos seus principais oponentes: o ex-Ministro da 

Saúde de FHC, José Serra: “Durante essa campanha, vou falar muito de Saúde” 

(HEGTV, 22/08/2002).  

 

VÍDEO – Cenas iniciais diurnas de Maria e Joana. As duas saem de casa. Maria 
abraça a filha, diante do carro estacionado e entrega a garota a uma babá 
fardada. Joana abraça a filha e a entrega a uma mulher simples, na porta de 
uma casa. Ambas aparecem em seus ambientes de trabalho: Maria, num 
escritório, cercada de colegas; Joana, no balcão de uma lanchonete, servindo os 
clientes. As cenas seguintes são de uma noite de chuva em que Maria, 
agasalhada e confiante, sai de uma farmácia com um pacote; acabou de 
comprar um remédio. Ela cruza com Joana, que traz a filha nos braços, conversa 
com a balconista da mesma farmácia, mas sai de lá sem o remédio. 

ÁUDIO – Maria tem 28 anos, é separada, mora sozinha e tem uma filha 
pequena. Joana tem 26, também é separada, também mora sozinha, também 
tem uma filha pequena. Até aí, a vida das duas se parece. Maria tem um bom 
emprego, mora num apartamento próprio e tem seu carro. O emprego de Joana 
não é tão bom. Mas Joana é forte e otimista. E não reclama da vida. A diferença 
é quando a filha de Maria e a filha de Joana ficam doentes e precisam de 
remédio; justo no fim do mês, quando Joana não tem mais dinheiro. É 
exatamente aí que Joana, que é forte e otimista, que anda de ônibus, que mora 
numa casinha alugada e é feliz, se sente fraca e lamenta da vida.  

(HEGTV, 22/08/2002) 

 

No programa sobre o combate à fome, havia também uma espécie de 

comentador que falava do palco da cena e, ainda sob o efeito da emoção deixada 

no ar pelos depoimentos das pessoas famintas do Vale do Jequitinhonha: 
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VÍDEO – O comentador é caracterizado como um homem do povo, mas alguém 
com um ar mais intelectualizado, apesar da aparência muito simples. Ele 
aparece na frente de um casebre de taipa, onde aparece uma corda com roupas 
estendidas. A câmera sai lentamente do pátio de terra batida em frente ao 
casebre para enquadrá-lo em Plano Americano. Ele ocupa o canto esquerdo da 
tela e o casebre aparece ao fundo. 

ÁUDIO – Música instrumental, executada com instrumentos de corda, triste, ao 
fundo da narração: De quatro em quatro anos, tem eleição para presidente . De 
quatro em quatro anos, os brasileiros e brasileiras dos lugares mais pobres deste 
país comparecem religiosamente às urnas, deixam lá o seu voto e sua esperança 
é cada vez menor de que, passada a eleição, alguém, algum dia, se lembre de 
que eles existem. 

(HEGTV, 31/08/2002) 

 

Esses dramas conferiam ao programa de Lula um tom de veracidade, como se a 

realidade das ruas, da vida de todo mundo, de cada dia, estivesse sempre 

presente, fundamentando, justificando as propostas do candidato. E sempre com 

doses de emoção despertada não apenas pela dramaticidade das histórias em si, 

como pelo tratamento dado ao som e às imagens: luz e filtros, nuvens de 

fumaça ou chuva, música de fundo tensa ou emotiva, narração em tom grave e 

ritmo pausado.  

Logo em seguida, Lula se pronunciava, em geral para questionar as causas 

daquela problemática. No caso da fome, Lula falou sem paletó, com uma 

expressão de indignação e com um discurso contundente:  

 

ÁUDIO - Não é possível que, num país como o Brasil, com tanta terra fértil, 43 
milhões de pessoas passem fome. [...] Que País é esse onde o poder público, 
entra ano e sai ano, continua ignorando o povo mais pobre e necessitado? A 
miséria, a pobreza é uma realidade que um Presidente da República tem que 
enfrentar. 

(HEGTV, 31/08/2002). 

 

A declaração de Lula era sucedida por um clip com imagens fortes de gente 

muito pobre, com ar desolado e uma música sertaneja, que denunciava: 

 

Tem alguém levando lucro; tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é 
plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém 
gritar. 

 

Ao final, Lula acrescentava: 



 

 

73

Como em outros lugares assim, o jovem acaba largando tudo e fugindo pra 
cidade grande, em busca de uma esperança. Aí, o mais grave acontece: as 
capitais, as cidades maiores estão cheias de problemas, de violência, de droga, 
de desemprego. 

(HEGTV, 31/08/2002) 

 

Em relação à violência, Lula responsabilizou, em última análise, as “grandes 

autoridades” pelo agravamento do problema. Mais uma crítica ao governo FHC, 

há oito anos no comando do País.  

Para garantir o remédio mais barato, sua proposta era a difusão das farmácias 

populares, laboratórios fitoterápicos. Para combater a fome, de imediato, Lula se 

comprometeu em lançar um programa específico, de aplicação imediata. Para 

combater a violência, a saída seria acabar com a corrupção na polícia, equipar 

melhor os policiais e, indo mais além, oferecer à juventude oportunidades de 

ocupar o tempo ocioso com esportes, cultura (HEGTV, 27/08/2002).  

Sobre as farmácias populares, Lula esclareceu que elas entraram no plano de 

governo dele, por influência do deputado federal do PT, Eduardo Jorge, que teria 

sido o autor também da Lei dos Remédios Genéricos, incorporada às realizações 

do Governo FHC e ao discurso de campanha de José Serra. Mas aí, Lula cometeu 

a “gafe” de demonstrar o projeto das farmácias populares com uma reportagem 

idêntica à que foi exibida na campanha eletrônica de Paulo Maluf, para o governo 

de São Paulo. Fato que foi explorado pelo programa de Serra na TV, como 

citamos anteriormente.  

Como seria de se esperar de um ex-metalúrgio, ex-sindicalista e um dos 

fundadores do Partido dos Trabalhadores, Lula também deu destaque à questão 

do salário e do emprego como fez José Serra. E procurou tratar desses temas, 

como se falasse com as pessoas, para as pessoas, transpirava a afetividade, o 

carisma que sempre lhe foi característico, com o cuidado de não fazer longos 

discursos: 

 

VÍDEO – O candidato, em Plano Americano. 

ÁUDIO – Não podemos falar de emprego sem falar de crescimento econômico, 
de exportações [...] Ao mesmo tempo, as pessoas estão angustiadas e querem 
mesmo é saber de soluções rápidas. São homens e mulheres que sonham com 
um emprego, sonham com uma oportunidade para mudar suas vidas. 
Oportunidade: esta é a palavra que mais ouço nas ruas do Brasil. 

(HEGTV, 29/08/2002) 



 

 

74

 

Para a juventude, Lula lançou o Programa Primeiro Emprego, que previa a 

Carteira Profissional do 1º Emprego, a restituição de 200 reais como incentivo 

fiscal pela criação de cada novo posto de trabalho. Um programa que recebeu 

elogios de sindicalistas e empresários como Ivo Rosset, Presidente da Valisère, 

um das maiores fábricas do País: 

 

Sem dúvida seu projeto para o Primeiro Emprego sinaliza o começo de uma nova 
relação entre governo, empresários e trabalhadores, onde todos vão ganhar. É 
assim que se combate o desemprego, com criatividade e eficiência. 

(HEGTV, 12/09/2002)  

 

Para o trabalhador da ativa e o aposentado, Lula prometeu incentivar o 

cooperativismo (HEGTV, 16/09/2002) e financiar “sonhos”; sonhos de mudar de 

vida, melhorando ou criando oportunidades de trabalho para obter mais renda; 

todos, sonhos realizáveis que o programa do PT mostrou. A barqueira que queria 

comprar um pequeno barco a motor para transportar os produtos; o jovem que 

queria comprar uma moto para trabalhar como motoboy; o aposentado que 

queria comprar uma banquinha de cachorro quente para deixar de depender 

apenas da aposentadoria. 

Eram histórias que conduziam o discurso de Lula à garantia de soluções 

duradouras: 

 

Vamos conseguir gerar muitos empregos, com a retomada do crescimento 
econômico 

(HEGTV, 29/08/2002) 

 

Mas o candidato do PT também anunciava medidas de curto prazo para atender 

aos anseios de quem “precisa e merece uma oportunidade”, como estender, para 

todo o Brasil, o Banco do Povo: 

 

Um projeto que funciona muito bem em várias cidades administradas pelo PT. 

(HEGTV, 29/08/2002) 

 

O candidato do PT demonstrava assim uma postura mais pragmática do que 

ideológica, mas com o cuidado de não cair num discurso assistencialista:  
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Esse é um programa de que eu gosto muito pois em vez de dar peixe, ele ensina 
a pescar. 

(HEGTV, 29/08/2002) 

 

Também repudiou o modo populista de governar: 

 

O Estado não tem de ser pai, tem de ser parceiro. 

(HEGTV, 16/09/2002) 

 

E procurava encobrir a fragilidade da sua inexperiência administrativa pessoal, 

enfatizando os sucessos obtidos, nesse campo, pelas administrações do partido: 

Um projeto que já funciona muito bem em vários estados e cidades 
administradas pelo PT [...] Em Belém do Pará, o Banco do Povo já criou 16 mil 
empregos diretos e 40 mil, indiretos, fazendo a felicidade de muita gente. 

(HEGTV, 29/08/2002) 

 

Os jingles foram aparecendo aos poucos e transferiam para o eleitor a 

responsabilidade de construir um novo amanhã: 

 

Se você quiser assim. E lá no fundo acreditar. É só você querer e amanhã assim 
será. Não importa a sua crença nem a forma de pensar. Cada um tem o seu jeito 
de pedir e de rogar. Tudo pode ser melhor e vai ser, você verá. É só você querer 
e amanhã assim será. 

(HEGTV, 29/08/2002) 

 

Muito expressiva foi a participação dos artistas no programa de Lula na televisão. 

O encontro foi marcado para o Rio de Janeiro e reuniu também cientistas e 

intelectuais de renome no Brasil. Eram tempos da administração de Benedita da 

Silva, que havia sucedido Garotinho e o Secretário de Cultura do Governo do Rio 

de Janeiro, o ator Antônio Grassi anunciava que, ali estavam: “De Antônio 

Cândido a Chico Buarque, de Zeca Pagodinho a José Celso Martinez, de Wagner 

Tiso a Márcio Tomás Bastos”, demonstrando a amplitude daquela manifestação.  

Lula aparecia entre eles, retribuindo as manifestações de apoio e de carinho que 

recebia. Em seguida, falaram muitos dos intelectuais presentes, entre eles, o 

economista Celso Furtado, o jurista Evandro Lins da Silva, o cartunista Ziraldo, o 

escritor Antônio Cândido, que afirmou:  
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Este homem, mais do que qualquer outro, poderá produzir a centelha que une 
esta grande aspiração coletiva com a possibilidade de realizar: Lula Presidente. 

(HEGTV, 03/09/2002) 

 

Aos artistas, que o aplaudiam com entusiasmo e emoção, Lula respondeu 

agradecendo a presença de cada um e afirmando que, embora o símbolo do 

Partido dos Trabalhadores fosse uma estrela, era a primeira vez que se 

conseguira “juntar uma constelação toda” e justificava: 

 

Possivelmente menos em apoio a um candidato e muito mais em apoio a 
algumas idéias [...] Eu espero poder honrar, com a maior dignidade possível, 
cada uma das aspirações coletivas que vocês carregam dentro de vocês.  

 

Um clip mostrava a sala cheia e as fisionomias de muitos artistas, ao som de 

uma canção que convidava o eleitor a botar a estrela no peito e torcer a favor: 

 

A favor do que é direito, da decência que restou, a favor de um povo pobre, mas 
nobre, trabalhador. É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente, ter 
direito à esperança e uma vida diferente. 

 

No fim, Benedita da Silva posou para uma foto ao lado de Lula e de alguns 

artistas e intelectuais entre os mais de cem que tiveram seus nomes listados nos 

créditos que encerraram a edição (HEGTV, 03/09/2002).  

Outra edição especial, entre os programas de Lula, foi o que ele dedicou à 

Embraer, no dia em que se comemora a Independência do Brasil, o 07 de 

setembro. Lula aparecia diante de um avião e associava o desempenho da 

empresa ao tipo de País que ele gostaria de ver surgir, no futuro: “um Brasil 

moderno, eficiente, competitivo”.  

A Embraer, segundo o discurso de Lula, era, naquele momento, a quarta 

fabricante de aviões comerciais do mundo, com 12 mil trabalhadores 

empregados e um volume de exportações correspondentes a três milhões de 

dólares. “Este é o Brasil que dá orgulho à gente”, afirmava Lula, questionando 

por que o Governo FHC estava cedendo às pressões para adquirir novos aviões 

militares lá fora. Uma questão polêmica que a imprensa estava abordando 

exatamente naqueles dias. 
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“Num momento como este é que o Presidente do Brasil tem que ter firmeza pra 

dizer ‘os interesses estratégicos do Brasil estão em primeiro lugar e ponto final’. 

A nossa independência tem que ser conquistada assim”, concluiu Lula, 

apontando para a mudança que iria produzir um “novo Brasil, num ritmo bem 

diferente”. 

O discurso se completava com a execução do Hino da Independência ao batuque 

da música afro-brasileira, com passagens em andamento mais rápido, mais 

vibrante, num clip que alternavam imagens do grupo Ilê Ayê tocando no 

Pelourinho, em Salvador, na Bahia, com tomadas feitas de desportistas, grupos 

de dança, trabalhadores e empresas em atividade, de pontos e tipos populares 

característicos de vários estados brasileiros. A bandeira do Brasil ou a do PT 

apareciam, inseridas no contexto de algumas cenas, com a predominância da 

primeira, para agradar aos mais nacionalistas. 

Nesse clip, a tradicional bandeira vermelha do PT havia sido substituída por uma 

branca, com a estrela vermelha, uma novidade a mais na campanha de Lula em 

2002. Uma novidade que traduzia bem a mudança que o candidato assumiu 

publicamente, além da estratégia do partido de dissociar sua imagem do 

radicalismo do passado. Universalmente, a cor branca simboliza a paz. A 

vermelha, o combate, a guerra.  

E, recordando o ataque terrorista que matou milhares de pessoas e destruiu as 

Torres Gêmeas, no 11 de setembro, Lula fez uma apologia à PAZ. Um discurso 

estratégico para afastar de vez a noção de que os petistas eram gente perigosa, 

difundida nas campanhas anteriores, como analisaremos no capítulo 4. O Lula 

pacifista homenageou todas as vítimas do 11 de setembro, da guerra e da 

violência no mundo:  

 

Na esperança de que, um dia, a humanidade resolva os seus conflitos através do 
diálogo e não pela força das armas. 

 

O discurso de Lula culminou numa seqüência de fotos, ao som da música “A 

Paz”, interpretada por Gilberto Gil. Fotos de John Lenon, Nelson Mandela, Martin 

Luther King, Tereza de Calcutá, do brasileiro Chico Mendes e de Gandhi, cujo 

pensamento também foi lembrado, em um texto narrado e grafado na tela no 

fim da canção:  
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Se prevalecer a tese do olho por olho, acabaremos cegos. 

 

Em seguida, o locutor fazia o apelo:  

 

Diga não à violência. Diga sim à paz. 

 

E o programa exibiu as fotos de dois petistas históricos que haviam sido 

assassinados naquele ano: Toninho e Celso Daniel. 

Novas palavras, novas posturas, novas impostações. O discurso, a imagem de 

Lula e sua campanha na TV eram perpassados pelo que o slogan explicitava: “Se 

a gente não muda, o Brasil também não muda”. O Partido dos Trabalhadores 

teria mudado. O candidato petista também. Só faltava agora o eleitor também 

entrar nessa corrente da mudança; “Agora é Lula, agora é Lula, é Lulá!”, sugeria 

o jingle recuperado das campanhas anteriores (HEGTV, 07/09/2002), com a 

imagem das novas bandeiras brancas do PT tremulando ao lado da bandeira 

nacional. 

Já nos comícios do PT por toda a parte, predominavam as bandeiras vermelhas 

da militância tradicionalmente aguerrida que o partido conseguiu mobilizar. E foi 

no clima dessa intensa mobilização que Lula procurou manter o seu discurso 

mudancista no patamar da esperança. Mas ele abriu umas concessões ao 

denunciar que José Serra, tendo batido Ciro Gomes nas pesquisas, estava 

tentando criar um clima de terror para evitar que Lula vencesse já no primeiro 

turno. (Era o início do embate entre os discursos do medo e da esperança que 

vamos analisar a seguir).  

Mantendo a imagem do “articulador”, o programa do PT teria consultado diversos 

segmentos, inclusive os empresários, sobre a condução de sua campanha 

naquele momento crítico e estaria expondo, ali, a opinião de alguns deles, 

reiterando o seu apoio ao candidato. Principalmente o povo, nas ruas, aparecia 

exprimindo o seu repúdio a uma campanha mais agressiva e aconselhando Lula a 

se manter na linha das propostas para mudar o País.  

Lula recomeçou a analisar a conjuntura nacional e expor o seu plano de governo 

para a agropecuária, a educação, a saúde, o combate à violência. Dividiu o seu 

discurso em duas seções: “O Brasil que a gente vê” e “O Brasil que a gente quer” 

(HEGTV, 01/10/2002). Teve também o cuidado de retomar a sua trajetória 



 

 

79

política, mostrando-se como um político que, ao longo de mais de vinte anos, 

teria desenvolvido uma qualidade imprescindível para quem deveria conduzir e 

representar o Brasil no cenário mundial naquele momento : a capacidade de 

dialogar (HEGTV, 26/09/2002). 

Além disso, o teleprograma do PT reforçava a competência adquirida pelo partido 

para governar e alimentava a certeza da mudança naqueles – e especialmente 

naquelas -  para quem mudar poderia parecer “um sonho impossível”. Lula 

dirigia-se especialmente às mulheres, cujo voto poderia decidir as eleições, como 

alisaremos em seguida. 

No seu discurso de despedida, Lula pediu licença para não apresentar propostas 

e dirigiu-se sua palavra aos indecisos:  

 

VÍDEO – Lula de gravata e sem paletó, em Plano Americano e olhando 
profundamente para a câmera, buscando o contato com o eleitor. 

ÁUDIO - Vejam: meus amigos e minhas amigas quase-Lula. Sei que vocês 
também querem a mudança do nosso País. Sei que vocês compreendem a 
necessidade do Brasil ter um governo que vai se preocupar com o 
desenvolvimento, com o futuro, mas que não vai esquecer dos pequenos, dos 
mais fracos, dos famintos, sempre tão esquecidos. Eu preciso de seu voto de 
confiança... 

(HEGTV, 03/10/2002) 

 

Lula recordou que o Brasil precisava de uma mudança e não de uma “quase-

mudança” porque estava enfrentando uma crise e não uma “quase-crise”. 

Contabilizou os apoios que construiu para governar o País. Pediu: 

 

Só falta o seu voto. Pense nisso com muito carinho até porque [...] no dia da 
eleição, não existe, na maquininha, o botão do quase [...] e que Deus o ilumine. 
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3. INTERDISCURSO NO HEGTV 2002 

 

Considerando os discursos dos candidatos como um todo, as relações entre eles, 

deles com outros discursos e com os seus destinatários (o eleitorado), observa-

se a proeminência de um fenômeno: a interdiscursividade. E não poderia deixar 

de ser assim, posto que “não se pode esperar que apareça um discurso 

absolutamente novo” (POSSENTI: 1995, p. 38). Sabe-se que todos os discursos 

são atravessados pela história, pelos acontecimentos, são constituídos a partir de 

certas condições de produção. Por sua vez, os sujeitos de qualquer interlocução 

podem até acreditar que utilizam, que são donos dos discursos, quando, na 

verdade, são seus “servos assujeitados, seus suportes” (PÊCHEUX, 1993, p. 311-

3112).  

A análise do campo discursivo deve, por essa razão, ser orientada para 

compreender o enunciado na “estreiteza e singularidade” de seu acontecimento:  

 

São as coisas mesmas e os acontecimentos que se tornam insensivelmente 
discurso, manifestando o segredo de sua própria essência. O discurso nada mais 
é do que a verdade nascendo diante de seus próprios olhos (FOUCAULT, 1996, p. 
49). 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que os candidatos, mesmo agindo e falando como 

sujeitos, agiam e se pronunciavam como se lhes pediam: “São as condições 

externas que explicam porque se diz o que se diz” (POSSENTI, 1993, p. 5). E 

isso confirma que os discursos dos candidatos foram condicionados pelo contexto 

sócio-político e econômico em que se deram as eleições 2002. Afinal, “o sentido 

da palavra é totalmente determinado pelo seu contexto” (BAKHTIN, 1981, p. 

106). 

Um contexto analisado pelos comandos das campanhas, composto por 

representantes dos partidos, planejadores estratégicos, publicitários e outros 

especialistas atentos às demandas do eleitorado, da sociedade civil, da esfera 

pública, muitas vezes traduzidos ou influenciados pela mídia. 

Os discursos dos candidatos no HEGTV eram, em última análise, naturalmente 

condicionados pela presença constante do seu interlocutor (o eleitor), pois “a 
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situação e os participantes mais imediatos determinam a forma e o estilo 

ocasionais da enunciação” (BAKHTIN, 1981, p. 114). E o eleitor se expressava 

através das pesquisas realizadas pelas equipes de marketing e os meios de 

comunicação social. Pesquisas de opinião que não identificam apenas opiniões: 

Captam também atitudes, intenções, fatos já acontecidos, audiência e freqüência 

de mídia, imagem de políticos, popularidade de líderes, interesses, 

comportamentos, questões morais, boatos, emoções, medos, simpatias, 

antipatias, gostos e outras preferências ou rejeições subjetivas de difícil definição 

(Almeida: 2002). 

No HEGTV, não há o silêncio do destinatário. Antes de sua fala final, o seu voto, 

o eleitor fala regularmente por meio de pesquisas quantitativas e qualitativas, 

em grupos segmentados ou por amostragem nacional. Sem falar em outras 

formas e manifestações políticas, individuais ou coletivas.  

Quanto às pesquisas quantitativas realizadas pelo Ibope, alguns dados são 

significativos:  

• Na última pesquisa antes do início do HEGTV, em 12 de agosto, Lula 

estaria com 34% dos votos; Ciro com 27%; Serra, com 12%; e 

Garotinho, com 10% dos votos. Ciro havia conquistado um lugar de fala 

de oposição, capitalizando o voto mudancista que tinha alguma 

resistência a Lula.  

Os erros de Ciro e os ataques de Serra ao candidato do PPS mudaram o quadro 

entre estes dois candidatos nos primeiros 15 dias do HEGTV: 

• Em 2 de setembro, ambos estavam com 17% e Lula se manteve na 

mesma faixa anterior, com 35%. 

A partir daí, a queda continuada de Ciro passou não mais a beneficiar Serra e 

sim a Lula (e um pouco também a Garotinho). 

• Na pesquisa de 30 de setembro Serra continuou na mesma faixa (19%), 

Ciro caiu até 11%, ficando em quarto lugar, e Lula chegou a 43%. 

Garotinho chegou a 16%, ficando em terceiro lugar, e passou a ameaçar 

Serra. 

Esses percentuais revelam que, num primeiro momento da queda de Ciro, a 

preferência do eleitor mais favorável ao governo FHC deslocou-se para Serra. 
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Num segundo momento, a preferência do eleitor mais oposicionista foi atraída 

por Lula e por Garotinho. 

• Para o segundo turno, havia um empate técnico entre Ciro (45%) e Lula 

(43%) e uma vantagem de Lula sobre Serra de 51% a 36%. 

Nesta pesquisa: 

• 49% queriam um presidente que "faz oposição" a FHC e 34% que "apóia" 

• 44% disseram que não votariam "de jeito nenhum" num candidato 

apoiado por FHC; 8% disseram que "certamente votariam"; e 43% 

"poderiam votar" 

• 55% tinham consciência de que Serra era o candidato de FHC. 

Informados de que Serra era o candidato apoiado por FHC: 

• 51% disseram que não votariam nele de jeito nenhum 

• 10% que certamente votariam e 34% que poderiam votar 

• 40% queriam um candidato que "mudasse totalmente o governo" 

• 34% que só mantivesse alguns programas e "mudasse muita coisa" 

• 15% que "mudasse poucas coisas" 

• 5%, apenas, queriam que o candidato desse "total continuidade" ao 

governo. 

Em relação aos candidatos:  

Ciro era visto por 57% como aquele em melhores condições para derrotar Lula 

(contra 28% que acreditam ser Serra) e tinha a melhor imagem de possível bom 

presidente (58%), contra 50% para Lula e 43% para Serra. 

Sobre o contexto econômico e as eleições: 

• 75% consideravam que a economia estava em crise 

• 66% eram contra o Brasil fazer empréstimo ao FMI para sair da crise 

• 22% eram a favor 

• 48% diziam não votar "de jeito nenhum" num candidato favorável ao 

empréstimo ao FMI. 

Em relação ao governo FHC: 
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• 30% avaliavam o governo FHC negativamente 

• 23% positivamente 

• 46% como regular 

• 55% desaprovavam a maneira de FHC governar 

• 57% não confiavam no presidente. 

Em função da preferência do eleitor por um candidato mudancista, cada um dos 

candidatos se encarregou de construir o cenário de sua autoridade enunciativa. 

Cada um tentou determinar, para si e para seus destinatários os lugares que a 

enunciação da mudança estava a exigir. Todos empreenderam o esforço de 

ocupar o lugar de fala da mudança, pois  

 

[...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 
dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 
apoderar (FOUCAULT, 1996, p. 10)  

 

Considerando que uma mesma frase, um mesmo encadeamento de formas 

lingüísticas significantes, pode dar origem a enunciados diferentes (Almeida, 

2002), a “palavra” mudança, no discurso dos presidenciáveis, acabou adquirindo 

sentidos diversificados, tornou-se viva, múltipla e mutável. E não poderia ser 

diferente. Aqui, vale lembrar Bakhtin (1992, p. 107), quando diz: “é a 

pluralidade dos acentos que dá vida à palavra”.  

Isso ficou evidente nos programas do horário gratuito: 

• “Mudança”, para Garotinho, significaria autenticidade, coerência, coragem de 

romper com os poderosos e defender os mais fracos, compromisso com ideais 

e figuras do passado que promoveram transformações marcantes na história 

do Brasil. O candidato do PSB reivindicava, para si, o lugar de fala do 

verdadeiro oposicionista e denunciava que a mudança proposta pelos demais 

estaria prejudicada por alianças com os setores conservadores da sociedade. 

Para Garotinho, “mudança” também significava a capacidade demonstrada, 

comprovada, de implantar programas e projetos que venceriam a crise que o 

País estava enfrentando e faria do povo, humilde e trabalhador, protagonista 

de tempos melhores. 
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• “Mudança”, para Ciro, teria o acento da segurança, pelo embasamento que 

ele fazia questão de demonstrar ao apresentar seu diagnóstico e suas 

propostas para fazer um Brasil diferente; “mudança com segurança” porque o 

Brasil não poderia ceder ao continuísmo, dos tantos caminhos equivocados 

escolhidos pelo governo de FHC e de Serra; por outro lado, não poderia se 

“aventurar”, elegendo Lula, com seu histórico de inexperiência administrativa 

pessoal. Segurança, porque mesmo sob acusações de “destempero”, Ciro 

reafirmaria o seu caráter impetuoso, mas transparente e, por isso mesmo, 

confiável. 

• “Mudança”, para Serra, significaria a possibilidade que o governo teria de 

realizar o que completaria o quadro de estabilidade construído pelo Plano 

Real: gerar empregos, combater a violência. Uma mudança abalizada pelo 

preparo e a experiência de um político que tinha uma origem humilde, ainda 

pouco conhecida, e uma atuação marcante nos tempos de resistência à 

ditadura e da democratização do País. A mudança de Serra significava 

preparo e medidas viáveis, possíveis, explicadas nos detalhes, sugerindo 

“know-how” e competência.  

• “Mudança”, para Lula, significaria uma nova forma de encarar a política, o 

relacionamento entre os diversos segmentos da sociedade e um programa de 

governo elaborado por uma equipe de “notáveis”. Mudança com capacidade 

de articulação, com a participação de todos os segmentos da sociedade, 

mesmo os opostos; mudança com idealismo, com decisão e “sem medo de 

ser feliz”, sem medo de mudar. E o Lula, desse discurso, era a própria 

encarnação da mudança, no modo de vestir-se, de se pentear, de gesticular e 

de falar, o que se explica pela constatação de que todas as manifestações 

verbais estão “ligadas aos demais tipos de manifestação e interação de 

natureza semiótica (à mímica, à linguagem gestual, aos gestos 

condicionados)” (BAKHTIN, 1992, p. 42) 

Mesmo se os sentidos variavam, os candidatos partiam da pressuposição de que 

eles eram, cada qual, o nome da mudança nas eleições 2002. A partir daí, 

basicamente, todas as asserções, no HEGTV, eram assumidas, explícita ou 

implicitamente, pelos candidatos, como enunciadores, por excelência; e era para 

esses sujeitos, em primeiro lugar, que essas asserções de tornavam verdadeiras.  
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Lula, Serra, Ciro e Garotinho se anunciavam como nomes da mudança e todas as 

demais formulações do discurso deles orientavam o eleitor a considerar como 

verdadeiro aquele anúncio. O que passava para o primeiro plano era um sujeito 

particular ou até mesmo um “fantasma”, uma instância sem nome que validava 

os enunciados. Ou seja: “aqueles cuja verdade está, de alguma forma, 

relacionada à ordem do mundo” (MANGUENEAU, 1993, p. 78-79). 

Entre os sujeitos que validavam o anúncio de cada um estavam os 

apresentadores (quando havia), as personalidades e os anônimos que lhes 

prestavam apoio, em nome da mudança. Entre os “fantasmas”, estavam os 

personagens históricos a quem eles associavam suas imagens, a biografia e as 

realizações de cada um. Vamos a alguns exemplos: 

• Garotinho associava sua imagem às figuras mudancistas de JK e Vargas;  

• Ciro teve, seu lado, Oscar Niemeyer, o arquiteto que tornou possível o sonho 

de construir Brasília, com as mudanças que essa realização provocou;  

• Serra também citou Juscelino como fonte inspiradora de seus planos e até 

comparou-se à Lula, naquilo que a biografia do seu oponente podia agregar a 

ele como homem comprometido com a mudança;  

• Lula trouxe à cena, pacifistas famosos, transmitindo ao eleitor a idéia de que 

a sua era uma mudança pacificadora, construída no diálogo e não mais no 

embate político, como fora no passado. 

Com os slogans, os candidatos tentavam incutir suas características mudancistas 

na mente do eleitor. Isso porque todo o slogan acaba conseguindo, mesmo que 

superficialmente, “dar a seu destinatário, a ilusão de ser seu destinador” 

(MANGUENEAU, 1993, p.101). Por isso, o slogan de cada candidato era repetido 

a cada programa, freqüentemente, mais de uma vez: 

• “Garotinho: esse a gente vê que faz” 

• “A diferença é que Ciro sabe fazer” 

• “José Serra: mudança com competência”  

• “Se a gente não muda, o Brasil também não muda”. 

Os diferentes acentos da palavra mudança punham em cena discursos que ora se 

aproximavam, ora se distanciavam, ora entravam em combate e até em 
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contradição. Relacionavam-se entre si, interagiam. Não eram enunciações 

monológicas, isoladas: “Os discursos devem ser tratados como práticas 

descontínuas, que se cruzam, por vezes, mas também se ignoram ou se 

excluem” (FOUCAULT, 1996, p. 53). 

Nas eleições 2002, como é típico nas campanhas, os discursos dos 

presidenciáveis assemelhavam-se às réplicas de um diálogo (Bakhtin, 1988). E 

nesse diálogo, nesses entrecruzamentos, afastamentos e conflitos, nessas 

interações, cada um dos candidatos evidenciava o discurso do outro, embora o 

que prevalecia, era o trabalho do eu, porque “a presença do outro não é 

suficiente para apagar a do eu; é apenas suficiente para mostrar que ele não 

está só” (POSSENTI, 1998, p. 31).  

Esse fenômeno se dá em tipos muito diversificados de enunciados. Há os casos 

em que se detecta – a heterogeneidade mostrada - e outros em que não se 

detecta formalmente a presença do outro, a heterogeneidade constitutiva. Nas 

formas constitutivas, ocorre a diluição, a dissolução do outro; nas formas 

marcadas, aparece o sujeito enunciador (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 25).  

Entre os casos de heterogeneidade mostrada, destacaríamos os discursos de 

resposta no HEGTV: 

 

• Este horário, chamado de horário eleitoral gratuito, na verdade, não é 
gratuito; ele é pago - e com grandes volumes de dinheiro pelos impostos que 
se descontam das emissoras de televisão. Por isso, esse horário é dado a 
nós, candidatos, para tentar debater aqui, com o seu testemunho, soluções 
para os problemas do Brasil, que não faltam. O candidato do governo, você 
tem visto, tem se utilizado desse tempo para agredir e com coisas que, de 
fato, me assustam, na medida em que pintam uma figura que eu não sou 
definitivamente (Ciro Gomes, HEGTV, 27/08/2002). 

• Este é O Globo do dia 23 e aqui, mais uma vez, o candidato Ciro Gomes faz 
uma acusação infundada ao candidato José Serra. Ele disse ao cinegrafista 
que estava filmando lá no Ceará: ‘Você é um pilantra de José Serra’. Foi 
agressivo, acusou, pré-julgou [...] O que nós queremos saber, senhor Ciro, é 
por que, mais uma vez, o senhor fez uma acusação sem provas [...] O 
senhor acha que é desse jeito que deve ser o comportamento de alguém que 
quer ser presidente? O senhor acha que pode representar assim o Brasil? 
(Um dos apresentadores do programa de Serra, HEGTV, 03/09/2002). 

• Tentando atingir Lula, o candidato José Serra me escolheu para vítima de um 
dos mais grosseiros ataques desta campanha. No seu programa, Serra usou 
técnicas de montagem de imagens tentando fazer o eleitor acreditar que eu 
teria sido o responsável por uma agressão sofrida pelo então governador 
Mário Covas, numa manifestação de professores em São Paulo, o que é um 
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absurdo (Deputado José Dirceu/ Presidente Nacional do PT, HEGTV, 
03/10/2002). 

 

Nos casos precedentes, as manifestações das fontes de enunciação foram 

explícitas, portanto, recuperáveis. Quando essas  manifestações não são 

mostradas na superfície, podem ser definidas na Análise do Discurso, 

formulando-se hipóteses, através do interdiscurso. 

Para compreender melhor o que vem a ser o interdiscurso, é necessário definir o 

que vêm a ser: universo, campo e espaços discursivos. 

Universo discursivo é o conjunto de formações discursivas que interagem em 

uma conjuntura; um conjunto finito, mas irrepresentável. O campo discursivo é 

um conjunto de formações discursivas em relação de concorrência e o espaço 

discursivo delimita um subconjunto do campo discursivo, ligando pelo menos 

duas formações discursivas que, supõe-se, mantêm relações cruciais para a 

compreensão dos discursos considerados. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é que nenhum campo discursivo 

existe isoladamente e que há uma intensa circulação de uma região discursiva 

para outra do universo discursivo. Assim, o discurso político, que é o que nos 

interessa mais de perto, recorre a diversos saberes (MANGUENEAU, 1993, p. 

116-117).  

Além do saber midiático que, como vimos anteriormente, orientou o formato e a 

linguagem dos programas, nas eleições 2002, o discurso dos candidatos no 

HEGTV recorreu, particularmente, ao saber econômico. Todos os candidatos, sem 

exceção, expuseram inúmeros temas relacionados a essa área. A maioria 

desaguava na questão do emprego, do salário, da renda, que constituíram uma 

tônica durante toda a campanha:  

 

• A tragédia do desemprego não precisava estar se espalhando no campo e na 
cidade no Brasil. Na verdade, esta tragédia tem uma causa: é conseqüência 
de muita corrupção e de um modelo econômico que se rendeu a uma 
globalização, perversa e desumana, que nos é imposta pelos interesses da 
especulação financeira internacional (Ciro Gomes, HEGTV, 14/09/2002). 

• No meu governo, grandes empresas foram para o rio de Janeiro, criando 
novos empregos. O trabalhador comprou; o comércio vendeu mais e a 
indústria aumentou a produção (Anthonny Garotinho, HEGTV, 03/09/2002). 
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• Tem muita coisa hoje, no Brasil, que ainda precisa ser comprada lá fora 
(petróleo, trigo) e tudo é pago em dólar e aí, ou se pede emprestado ou se 
vende mais lá fora. É preciso, então, exportar mais. E é por isso que eu digo 
que a ponta do barbante para desenrolar esse novelo é a exportação (José 
Serra, HEGTV, 12/09/2002).  

• Os grandes temas nacionais estão todos interligados. Não podemos falar de 
emprego, sem falar em crescimento econômico, de exportações [...] e assim 
por diante [...] Esse é um dos desafios que eu faço questão de defender e 
vencer (Lula, HEGTV, 29/08/2002). 

 

Ainda tratando da interdiscursividade, é importante frisar que cada discurso 

nasce de um trabalho sobre outros discursos. Esse trabalho pode ser 

compreendido como um processo de tradução generalizada, de 

“intercompreensão”; lembra certos “diálogos de surdos” entre protagonistas que, 

no interior de um mesmo idioma, não falam a mesma língua. Transportando 

esses conceitos para o nosso objeto, compreende-se que cada candidato, ao 

introduzir o discurso de um outro no seu próprio discurso, interpreta-o a partir 

de suas categorias particulares. 

A aparente incompreensão resultante dessa interpretação acaba se 

transformando numa “interincompreensão” que determina o que se deve falar e 

não se deve compreender. E essa “imposição” acaba gerando algo bastante 

interessante: evita que um mesmo sentido circule de um sujeito para o outro e, 

ao mesmo tempo, possibilita que os sujeitos partilhem o mesmo discurso, “falem 

a mesma coisa” (MANGUENEAU, 1993, p.119-121) Daí porque todos os 

candidatos, em 2002, falaram a respeito da mudança.  

Essa alusão às traduções e interincompreensões permite-nos abordar outro 

elemento recorrente no interdiscurso dos candidatos a Presidência. Lula, Serra, 

Ciro e Garotinho, não raro, entraram em polêmicas; rejeitaram a fala do outro e 

contestando-se mutuamente, definiam sua identidade. “O discurso constrói, em 

um mesmo movimento, sua identidade e sua relação com os demais, os quais 

lhe permitem estabelecê-las” (MANGUENEAU, 1993, p.122).  

Na relação entre os discursos de Serra e Ciro, vimos que a polêmica se estendeu. 

Ciro também polemizou com Serra e Lula. Garotinho polemizou principalmente 

com Serra. Adotando esse mecanismo, os candidatos seguiam uma mesma 

lógica: filtravam os enunciados contra eles dirigidos, os temas aos quais parecia 

impossível não responder e/ou definiam pontos no conjunto dos textos do 

adversário que lhes parecia importante atacar. Essas escolhas eram 
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extremamente reveladoras, principalmente da imagem que interessava aos 

candidatos preservar diante do eleitorado cuja avaliação se tornava explícita nas 

pesquisas. Assim:  

• Serra fazia questão de desqualificar os demais candidatos: Ciro, pelo 

“destempero”; Garotinho, pela “leviandade”; Lula, pelo “despreparo”. Por 

outro lado, fazia questão de se dizer preparado, responsável e equilibrado: “A 

mudança se chama emprego. E o homem pra fazer essa mudança, pelo seu 

equilíbrio, pelo seu preparo, pela sua serenidade, é José Serra” (Apresentador 

do programa de José Serra, HEGTV, 05/09/2002) 

• Ciro fez questão de associar Serra ao “continuímo” e Lula à “inexperiência”. 

Um de seus slogans fazia o contra-ponto: “Não dá para continuar, nem se 

aventurar. Ciro Presidente!” 

• Garotinho questionava a credibilidade de José Serra e suas propostas, como 

candidato do governo: “Dá pra acreditar?”, indagava, referindo-se à 

promessa de empregos do candidato do PSDB.  

Já Lula adotou, explicitamente, uma postura diferente: quase não polemizou com 

os demais candidatos; nem sequer respondeu diretamente aos ataques que 

foram deferidos contra ele. Num desses episódios, uma “repórter” do seu 

programa na TV informou que a equipe de campanha de Lula teria feito uma 

pesquisa para saber se ele deveria responder às “provocações” e que o eleitor 

teria respondido “não”. Por isso, ele continuaria mostrando as suas propostas. 

(HEGTV, 21/09/2002). 

Pode-se dizer que essa aparente “isenção de ânimos” foi intencional. Isso porque 

“se um discurso parece indiferente à presença dos outros é porque, 

semanticamente, lhe é crucial denegar o campo do qual depende e não porque 

poderia se desenvolver fora dele” (MANGUENEAU, 1993, p.122). Era, portanto, 

interessante, para Lula, manter-se distante da polêmica, que é um mecanismo 

inerente à prática discursiva no campo da política: “É preciso desqualificar o 

adversário, custe o que custar, porque ele é constituído exatamente do mesmo 

que nós, mas deformado, invertido, conseqüentemente insuportável” 

(C.PERELMAN apud MANGUENEAU, 1993, p. 125). 

A polêmica terminou tornando Serra, Ciro e Garotinho muito próximos nos seus 

discursos. Lula fez a diferença. Adotou uma máxima da retórica contemporânea, 
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segundo a qual “a decisão de procurar persuadir o público, de argumentar, em 

lugar de usar a violência ou nada dizer, já constitui um ato absolutamente 

significativo” (C.PERELMAN apud MANGUENEAU, 1993, p. 125). 

Em termos de análise, é também interessante depreender as estratégias 

enunciativas utilizadas pelos candidatos para dar ênfase à presença do outro, 

quando se tratava de tirar proveito desse movimento. Foram inúmeros os casos 

em que cada um deles procurou “imiscuir-se no discurso do outro, alterando-os e 

deixando ali a marca de sua presença” (POSSENTI, 1998, p.35). Nesses casos, o 

enunciador tem um papel ativo e é inteiramente responsável pela alteração 

produzida a partir do discurso do outro. 

Os casos mais evidentes do fenômeno envolviam enunciados de ampla 

circulação, os conhecidos “lugares comuns”, as verdades aceitas por todos, que 

permeiam os discursos. Um exemplo dessa estratégia foi o discurso de Ciro 

sobre o combate da violência, no qual ele questionava as promessas de Serra e 

Lula para enfrentar essa questão. Ciro resgatou as propostas dos dois, para 

depois sair com uma declaração que é freqüente nas conversas de gente do 

povo: “Não dá pra enfrentar bandido com conversa fiada” (HEGTV, 19/09/2002).  

Outro exemplo do emprego de enunciados de ampla circulação, desta vez, no 

discurso de Anthonny Garotinho: 

 

O candidato de Fernando Henrique promete emprego. O governo que está aí 
teve oito anos pra fazer e não fez. Nesses oito anos, o que o governo dele fez foi 
implantar um modelo econômico que ajudou os banqueiros [...] e você continua 
desempregado. Então, pense comigo: Dá pra acreditar que o candidato do 
governo vai resolver o problema do desemprego? Pense nisso. Na hora de votar, 
o passado vale muito. O meu compromisso é com você. 

(Anthonny Garotinho, HEGTV, 16/09/2002) 

 

O candidato do PSB primeiro deu ênfase ao discurso do seu oponente, José 

Serra. Logo em seguida, imiscuindo-se nesse discurso, apontou suas 

“incoerências” e usou uma frase feita, lugar comum, verdade aceita por todos 

para indicar a sua vantagem sobre “o candidato de Fernando Henrique”: “Na 

hora de votar, o passado vale muito”. E o dele seria aquele em condições de 

honrar o seu “compromisso” com o eleitor. 
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A ironia, como recurso de linguagem, foi uma forma mais complexa que os 

candidatos  utilizaram para mostrar – sem mostrar – a presença do outro nos 

seus discursos. Um enunciado irônico faz ouvir uma voz diferente da do 

“locutor”, daquele que fala; trata-se da voz de um “enunciador” que expressa um 

ponto de vista insustentável: “O locutor assume as palavras, mas não o ponto de 

vista que elas representam” (MANGUENEAU, 1993, p. 77).  

Pode-se afirmar ainda que a ironia é um fenômeno sutil, passível de análises 

divergentes. Além disso, é difícil transcrevê-la de um modo mais fidedigno 

porque envolve outros índices, como os gestuais. Por fim, convém lembrar que 

ela “é um gesto dirigido a um destinatário, não uma atividade lúdica, 

desinteressada” (MANGUENEAU, 1993, p. 99). 

Num embate entre Serra e Garotinho, por meio do HEGTV, a ironia foi a forma 

que eles encontraram para contradizer um ao outro: 

Serra provocou: 

 

Me espanta ver pessoas que, conhecendo o assunto, assistem o Garotinho dizer 
que vai dar um aumento de 280 reais no salário mínimo, já em maio do próximo 
ano, e não questionam o milagre que terá de ser feito para a profecia se cumprir 
[...]Eu vou fazer o salário mínimo chegar a pelo menos 300 reais no meu 
governo e vou mostrar como. (José Serra, HEGTV, 28/09/2002). 

 

Garotinho respondeu: 

 

Viu? Dá pra acreditar no que ele fala? Olha, apesar do meu pouco tempo na 
televisão, eu vou responder do jeito que mais incomoda ao candidato dos 
banqueiros: com propostas. Quero reafirmar aqui os meus compromissos: 
aumentar o salário mínimo pra 280 reais em maio de 2003; fazer justiça a 
aposentados e funcionários públicos (HEGTV, 01/10/2002). 

 

Quando Serra disse “o milagre que terá de ser feito para a profecia se cumprir”, 

ele estava ironizando com a promessa de Garotinho de aumentar o salário para 

duzentos e oitenta reais no primeiro ano de governo. Ele chamou aquela 

previsão a uma “profecia” e o aumento em si, a um “milagre”, tentando fazer o 

eleitor ver que Garotinho estava sendo leviano nas suas promessas de mudança. 

Ao dizer que ia “responder do jeito que mais incomoda ao candidato dos 

banqueiros: com propostas”, Garotinho também ironizou. Serra seria “o 
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candidato dos banqueiros”, o que pode-se traduzir como especuladores. E a 

alusão ao incômodo que as propostas poderiam provocar, era uma resposta de 

Garotinho a uma das enunciações mais recorrentes no discurso de Serra, na qual 

o candidato do PSDB afirmava que só ele dizia, com clareza, como iria mudar o 

País. 

Outras enunciações, recheadas de ironia, apareciam nas falas de Dona Jura 

(personagem da novela “O Clone”), nos programas de Serra, e de Falcão, nos 

programas de Ciro. Na receita de ironia, ambos lançavam mão de ditos populares 

e trocadilhos para questionar os demais candidatos e valorizar os candidatos do 

PSDB e do PPS. Dona Jura fazia o gênero da mulher do povo que sabe o que é a 

vida e, por isso, pode aconselhar: 

 

VÍDEO – A personagem em Plano Americano. 

ÁUDIO - Cê sabe que, em época de eleição, todo mundo jura...jura que vai fazer 
isso, que vai fazer aquilo...Olha, a única jura que o povo gosta é outra (referia-
se à ela mesma) [...] Não tem que jurar, tem que fazer, que nem Serra fez na 
saúde. E por falar em saúde, é bom a gente se vacinar contra os candidatos que 
tem por aí. É brinquedo não! 

(HEGTV, 03/09/2002) 

 

Falcão se apresentava como de costume: um cara brega, meio anárquico e, por 

isso mesmo, crítico e independente. No seu discurso mais recorrente, ele 

ironizava com Lula e Serra: 

 

Má, rapá, agora tão querendo que a gente ache que só pode escolher entre o 
candidato ‘Fica-como-tudo-tá’ e o ‘Sei-lá-no-que-é-que-vai-dá’. Nem oito, nem 
oitenta. 

(HEGTV, 24/09/2002) 

 

Ativar a memória discursiva acerca de si mesmos e dos demais candidatos foi 

uma estratégia mais sofisticada para levar vantagem na campanha: “É a 

memória discursiva que torna possível a toda formação discursiva fazer circular 

formulações anteriores” (BRANDÃO, 1997, p. 76-77). E quando eles 

recuperavam essa memória retirando fragmentos de um discurso e inserindo-os 

em outro discurso, mudavam, ainda que momentaneamente, as suas condições 
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de produção. E mudadas as condições de produção, a significação desses 

fragmentos ganhava outra configuração semântica. 

Os efeitos de memória obtidos eram de lembrança, de redefinição, de 

transformação, de ruptura e de negação do “já-dito” ou do “já visto” 

(Brandão,1997). 

Vamos a alguns exemplos: 

• Lembrança: 

De lá para cá, Lula não parou mais [...] Durante todo esse tempo, ele acumulou 
enorme experiência e notável conhecimento [...] E é com a experiência de quem 
administra, com sucesso, 186 prefeituras e cinco governos estaduais que Lula e 
o PT chegam a esta primeira eleição presidencial do século XXI. 

(HEGTV, 01/10/2002) 

 

• Redefinição:  

Os pessimistas já começaram com a ladainha de sempre: de onde o Garotinho 
vai tirar dinheiro para um salário desse; ele vai quebrar a Presidência. Sabe, 
quem diz isso são os de sempre, aqueles que ganham fortunas nas costas do 
trabalhador. 

(Anthonny Garotinho, HEGTV, 03/09/2002) 

 

 

• Transformação  

 

Eu estou nesta disputa não para vender a alma ou para vestir máscara; aquilo 
que é sinceridade, franqueza, eu aprendi do meu pai; e vou continuar fazendo 
assim, falando com espontaneidade, com transparência, aquilo que eu penso, 
inclusive manifestar a minha indignação porque não me faltam razões para estar 
indignado com muitas coisas erradas que acontecem no nosso país. 

(Ciro Gomes, HEGTV, 27/08/2002) 

 

 

• Negação 

 

Mudança, para mim, tem número: são oito milhões de empregos. Mas mudança 
exige dizer como, de que jeito se faz, senão vira apenas uma promessa de 
eleição e não vai ser nunca uma mudança de verdade.  

(José Serra, HEGTV, 05/09/2002)  
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No discurso dos candidatos, a negação vinha sempre imbuída desse aspecto 

polêmico e servia para desqualificar os demais em relação aos mais variados 

aspectos, o que é plenamente justificável: 

 

A negação é uma encenação do choque entre duas atitudes antagônicas 
atribuídas a dois enunciadores diferentes: primeiro assume o ponto de vista 
rejeitado e o segundo, a rejeição deste ponto de vista (MANGUENEAU, 1993, 
2002).  

 

Nem sempre os candidatos se referiam aos seus oponentes nos seus discursos. 

Na maior parte do tempo dedicado à propaganda na televisão, eles buscavam 

construir suas imagens como políticos dignos e capacitados a realizar as 

mudanças esperadas pela sociedade: 

 

• Eu já fiz e vou fazer muito mais. Você pode confiar. 

(Anthonny Garotinho, HEGTV, 24/08/2002) 

• Para mudar verdadeiramente o Brasil, eu preciso do seu voto.  

(Ciro Gomes: HEGTV, 28/09/2002) 

• A hora é de propor soluções mais claramente. Eu sempre digo o que vou 
fazer e como.  

(José Serra: HEGTV, 21/09/2002) 

• Não me conformo com a pobreza e não vou me conformar com a miséria. 
Quero ser o presidente da esperança. 

(Lula: HEGTV, 05/09/2002) 

 

Nenhum desses usos de linguagem, mesmo os aparentemente mais simples, 

estavam livres intricado e complexo jogo ideológico. Convém, portanto, 

considerar as ideologias presentes ou subjacentes à prática discursiva dos 

candidatos. Cada um deles, com sua formação ideológica, tentou envolver o 

eleitor nas suas razões e nos seus projetos. Usando seus slogans, sua retórica, 

Lula, Serra, Ciro e Garotinho operaram, ideologicamente, “atrás de nós”, 

estreitando as nossas possibilidades de interpretar os acontecimentos 

(BRANDÃO, 1997, p. 25).  

A presença da ideologia seria o que, em última análise, poderia explicar a 

variação de sentidos da mudança que pudemos observar nos discursos dos 

candidatos. Afinal,  



 

 

95

 

[...] as palavras, expressões, proposições mudam de sentido segundo posições 
sustentadas por aqueles que as empregam, o que significa que elas tomam o 
seu sentido em referência a estas posições, isto é, em referência às formações 
ideológicas [...] nas quais essas posições se inscrevem (PÊCHEUX, 1975, p. 
144).  

 

Um outro ponto a ser analisado nos discursos dos candidatos é o fenômeno da 

interdição. Afinal, sabe-se que, na política como em qualquer campo social, “não 

se tem o direito de falar tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 

enfim, não pode falar qualquer coisa” (FOUCAULT, 1996, p. 9). Portanto, os 

enunciados são questionáveis a partir dos sujeitos que falam, fato que nos leva a 

algumas interrogações.  

Entre os candidatos a Presidente, em 2002, quem estaria, por fim, autorizado a 

se estabelecer e se consagrar como titular do discurso da mudança? 

Considerando que “ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer 

certas exigências ou se não for, de início qualificado para fazê-lo” (FOUCAULT, 

1996, p. 37), quem estaria qualificado a assumir esse tipo de enunciação, quem 

estaria pronto a receber ao menos a presunção se ser verdadeiro? Qual seria “o 

estatuto dos indivíduos que têm – apenas eles – o direito regulamentar ou 

tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente aceito, de proferir 

semelhante discurso?” (FOUCAULT, 1996, p. 181). Indo ainda mais além, qual 

teria sido o candidato cuja estratégia discursiva evitou incompatibilidades (por 

exemplo: entre o sujeito que fala e suas palavras)? (Almeida, 2002) 

Nesse sentido, nos embates discursivos para chegar à Presidência: 

• Teria Ciro como apagar as suas práticas discursivas agressivas ou, no 

mínimo, impulsivas, que traíram o sentido de responsabilidade e competência 

com o qual ele gostaria de coroar a mudança que a sua vitória garantiria?  

• Teria Serra como se autodenominar candidato de qualquer que fosse a 

mudança – “possível” ou não - livrando-se da história de oito anos vividos na 

intimidade do Governo Fernando Henrique Cardoso?  

• Teria Garotinho como se qualificar como homem da mudança autêntica, 

verdadeira, usando um discurso populista e religioso-conservador, além de 

exibir um tom de negação e até de violência contra os seus oponentes, em 

tempos que estão a pedir tolerância e conciliação? 



 

 

96

• Teria Lula no que sustentar sua nova imagem de cordialidade à toda prova, 

auto-definindo-se como o único candidato capaz de articular as mudanças de 

que o Brasil necessita?  

E ainda:  

• A resposta para as essas indagações, neste caso, guarda alguma relação com 

o resultado das eleições?  

O resultado das Eleições 2002 parece indicar que Garotinho, Ciro e Serra tiveram 

seus discursos mudancistas desautorizados, desqualificados, interditados pelo 

eleitor. Com a sua fala final, o seu voto, o eleitorado validou o discurso de Lula 

como aquele que apontava mais nítida e verdadeiramente para a mudança.  

O ex-sindicalista e ex-parlamentar Lula foi eleito com 53 milhões de votos, em 

27 de outubro de 2002, depois de sofrer três derrotas em eleições presidenciais. 

Uma explicação para a vitória de Lula diz respeito ao “ethos”: “a propriedade que 

os oradores se conferem [...] através de sua maneira de dizer” (MAINGUENEAU, 

1993, p. 45). Lula ocupou definitivamente o lugar de fala da mudança, não tanto 

pelo que disse a propósito de si mesmo, mas pelo que revelou por meio da 

própria maneira como se expressou. Afinal, “o que é dito e o tom com que é dito 

são igualmente importantes” (MANGUENEAU, 1993, p. 46). 

Lula incorporou em si a mudança. Sua maneira de falar esteve nitidamente 

enraizada em uma “maneira de ser”. Seu discurso foi eficaz e de uma eficácia 

constantemente integrada aos discursos pela publicidade para convencer tendo 

em vista que “convencer consiste em atestar o que é dito na própria enunciação, 

permitindo a identificação com uma certa determinação do corpo” 

(MANGUENEAU, 1993, p. 49). Não foi por acaso que sua figura, seus gestos e o 

tom de suas palavras não mais ressaltavam o caráter combativo do ex-

sindicalista. 

Os cenários construídos pela mídia e outras estratégias de marketing, além da 

propaganda política, constituíram fatores que certamente também contribuíram 

para esta validar o discurso mudancista de Lula. Afinal, é “este acúmulo prévio 

de elementos que vai criar as condições ideais para reforçar a credibilidade do 

candidato e do programa de governo e tornar positiva a emoção transmitida” 

(ALMEIDA, 2002, p.7), no caso, pelo seu discurso.  
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4. UMA DISPUTA DE SENTIDOS QUE MARCOU AS ELEIÇÕES  

 

No Brasil, as eleições presidenciais de 2002 foram definidas no segundo turno 

entre os candidatos Luís Inácio Lula da Silva, do PT, e José Serra, do PSDB. E já 

no fim do primeiro turno, o discurso da mudança começou a sofrer 

transformações. Ganhou acentos mais fortes de uma nova disputa de sentidos. 

No palco da cena, associados à mudança, marcaram presença os sentidos do 

medo e da esperança. Sentidos que sempre estiveram presentes na história das 

eleições. Dois temas discutidos desde os autores clássicos até os 

contemporâneos na filosofia política: 

 

A idéia do medo envolve o seu oposto – a esperança – e se faz presente em 
todos os momentos da vida do homem, sendo relacionada, segundo vários 
autores, à própria natureza humana. O medo expressa uma sensação de dúvida, 
um mal estar diante do desconhecido e também implica uma atitude de 
precaução em face do desconhecido e do novo (CHAIA, 2002, p. 1). 

 

O medo e a esperança podem ser compreendidos como um elemento cultural 

comum a toda a humanidade. Ambos são reações naturais diante do conhecido e 

do desconhecido e, sobretudo, o medo revelou-se, ao longo do tempo, uma 

construção social significativa e reveladora dos processos de sociabilidade.  

Durante um longo período da história, o medo esteva associado ao mundo das 

trevas, do obscurantismo e, não raramente, era negado, escondido. Até que, no 

século XX, “o medo diante do inimigo tornou-se a regra” (DELUMEAU, 2001, p. 

18). Passou a ser reconhecido, inclusive, como algo positivo na experiência 

humana. Uma inclusão destacada especialmente pelos existencialistas para quem 

todos os homens têm medo e a ausência do medo não teria nada a ver com a 

coragem; antes disso, seria uma anormalidade; até porque o medo seria – e é – 

uma característica inerente à espécie humana, na luta por sua autopreservação. 

Thomas Hobbes (1979) é um dos autores que mais trabalhou com a idéia do 

medo. São dele, duas frases de grande efeito sobre o tema: “Minha mãe pariu 

gêmeos, eu e o medo” (p.74) e “O homem é o lobo do homem” (p.76). Para 
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Hobbes, a natureza fez os homens iguais e o objetivo último de cada um é a 

própria conservação. Só que, na condição natural, todo homem é inimigo de todo 

homem. Vive-se uma situação de guerra de todos contra todos. Essa competição, 

a desconfiança de uns em relação aos outros e a busca da glória são, para 

Hobbes, motivos da discórdia entre os homens. Estes "não tiram prazer algum da 

companhia uns dos outros [...] quando não existe um poder capaz de manter a 

todos em respeito" (HOBBES, 1979, p. 75). 

A saída para esta "miserável condição em que se encontra", segundo Hobbes 

(1979, p. 77), reside em parte nas paixões humanas, em parte na sua razão. É 

fundado na razão que Hobbes justifica a instituição do Estado, como aquele ente 

capaz de manter a todos em respeito, já que "os pactos sem a espada não 

passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém" (1979, 

p.103). Quanto às paixões: 

 

As paixões que fazem os homens tender para a paz são o medo da morte, o 
desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável, e a 
esperança de consegui-las através do trabalho. E a razão sugere adequadas 
normas de paz, em torno das quais os homens podem chegar a acordo. 
(HOBBES, 1979, p. 77) 

 

Aqui, o contraponto entre o medo e a esperança já se fazia presente no 

pensamento filosófico. Leva-se em conta que os homens se dispõem a viver na 

concórdia não apenas pelo medo de perder a vida e a propriedade, mas também 

pela esperança de viver bem e com conforto. 

Outro autor que se preocupa com “o medo e a esperança” é Max Weber. Ao 

analisar a submissão do povo às diversas formas de dominação, o autor afirma:  

 

É indispensável dizer que, na realidade concreta, a obediência dos súditos é 
condicionada por motivos extremamente poderosos, ditados pelo medo ou pela 
esperança – seja pelo medo de uma vingança das potências mágicas ou dos 
detentores do poder, seja a esperança de uma recompensa nesta terra ou em 
outro mundo (WEBER, 1990, p. 64). 

 

Em O Príncipe, Maquiavel (1969) descreve a imagem de um governante ideal 

para convencer o povo e unificar a Itália. Para o autor, ele deve parecer piedoso, 
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fiel, humano, íntegro, religioso e ter astúcia para iludir os homens, além de usar 

a força, quando necessário; “é melhor ser temido do que amado” (p.81).  

Delumeau (2001) vê, no medo, "um componente maior da experiência humana, 

a despeito dos esforços para superá-lo" (p.18). Ele enfatiza que o medo é uma 

defesa essencial, uma garantia contra perigos. Enquanto o medo dos animais é 

único e imutável - o de ser devorado - , "o medo humano, filho da nossa 

imaginação, não é uno mas múltiplo, não é fixo mas perpetuamente cambiante" 

(CAILLOIS apud DELUMEAU, 2001, p. 19).  

Delumeau (2001) define o medo (individual) como uma "uma emoção-choque, 

freqüentemente precedida de surpresa, provocada pela tomada de consciência 

de um perigo presente e urgente que ameaça, cremos nós, nossa conservação" 

(p.23). O medo seria, portanto, o temor diante de uma ameaça, seja esta real ou 

imaginária. No plano individual ou coletivo, entre as conseqüências sobre 

aquele(s) que está(ão) tomado(s) pelo medo, está a “influenciabilidade”, o 

enfraquecimento ou a perda do espírito crítico (DELUMEAU, 2001, p. 24). 

Passando por inúmeros exemplos desde a Antigüidade, como o medo dos deuses 

e as punições dos mesmos, Delumeau chega ao tempo presente para revelar que 

a situação econômica, por exemplo, pode ser um fator que gera medo ou pânico 

entre a população de um país ou do mundo todo. Para exemplificar, lembra a 

quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929, nos Estados Unidos. Para 

Delumeau (2001), os movimentos das Bolsas conhecem somente uma regra: "a 

alternância de esperanças imoderadas e de medos irrefletidos" (p. 22). 

Delumeau enfatiza ainda a peculiaridade do campo econômico.  

Nesse domínio "onde tudo é incerto, e onde o interesse está constantemente em 

jogo, o medo é contínuo" (SAUVY apud DELUMEAU, 2001, p. 21). Ao se referir à 

quebra da Bolsa de Valores, em 1929, Delumeau disse que houve "pânico 

irrefletido por contágio de um verdadeiro medo do vazio". Segundo ele, "o 

elemento psicológico, isto é, a louca inquietação, ultrapassou a sã análise da 

conjuntura" (2001, p. 21). 

No século XX, a insegurança, a incerteza, o medo tornaram-se uma constante 

num jogo arriscado em que pesavam as possibilidades de ganho e de perda no 

mundo financeiro. Esteve também presente na discussão sobre diversos 

episódios da história: das guerras mundiais à guerra fria, da repressão política ao 
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terrorismo, passando pelo fundamentalismo religioso e pelo imperialismo 

econômico.  

Em disputas eleitorais, a construção de um discurso que tenha como base 

explorar o medo tem grandes chances de obter resultados positivos. Falar em 

medo sugere perigo, ameaça. Bem formulado, esse discurso terá a capacidade 

de antecipar um cenário. Afinal, o discurso do medo só produz sentido porque 

circula num contexto, ou seja, dentro de uma realidade em que as pessoas já 

têm interpretações para o que está acontecendo. (ORLANDI, 2001).  

Na formulação dessas interpretações, a mídia exerce uma forte influência. Acaba 

conquistando  

 

[...] um papel crucial no processo de seleção dos candidatos. Eles (os meios de 
comunicação social) podem alertar e informar sobre a viabilidade dos 
candidatos, mas também transmitir outras mensagens que podem pesar na 
opinião pública (SHAPIRO et al., 1994, p. 03).  

 

Outro fator que contribui decisivamente para a formulação das interpretações do 

que está acontecendo é a própria disputa de sentidos entre os discursos dos 

candidatos que se dá nesse cenário, nesse contexto. 

No contexto brasileiro, o discurso do medo, associado às mudanças, foi uma 

estratégia muito utilizada nas últimas quatro eleições presidenciais. Sempre em 

contra-ponto com o seu oposto: o discurso da esperança, associado ou não às 

mudanças. 

 

4.1. 1989: Entre o medo e a esperança, o Brasil “colloriu” 

 

Após 21 anos de regime militar, a disputa presidencial de 1989 foi a primeira 

após o restabelecimento das eleições diretas no Brasil. Se por um lado, foi um 

marco na democratização do País, o pleito foi caracterizado por uma cobertura 

extremamente tendenciosa da mídia, com, inclusive, edições de debates 

políticos. Os jornais, a televisão e o rádio destacaram o “fenômeno Collor” como 

algo novo na política brasileira, “comprando” o slogan de Collor como o “caçador 

de marajás” e o político que introduziria o Brasil no contexto internacional. Os 
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outros candidatos, principalmente o do PT - Luiz Inácio Lula da Silva -, foram 

desqualificados pela mídia. 

Collor e Lula chegaram ao segundo turno com discursos crescentemente 

radicalizados e uma campanha marcada pelos confrontos na rua. Fartamente 

noticiadas, as provocações e brigas entre os militantes se tornaram ainda mais 

intensas e freqüentes depois que a propaganda eleitoral de Collor na televisão 

explorou os confrontos e apontou a militância do PT como responsável pelo que 

chamou de “desordem”. Sobre um episódio mais grave, ocorrido em Caxias do 

Sul, o candidato do PRN fez a seguinte comparação: “O governo do PT, ao 

chegar ao poder, seria exatamente isso, o governo da bagunça, da intolerância, 

da intransigência, da baderna, do caos” (HEGTV, 2º turno/Eleições 1989). 

O PT rebateu, acusando Collor de ter fabricado as brigas. Gravou o depoimento 

das pessoas envolvidas no tumulto, desmentindo a propaganda do candidato do 

PRN. Mas exatamente naquele momento crítico, entrou em cena um terceiro 

discurso forte na campanha de 1989: o de Boris Casoy, âncora do telejornal TJ 

Brasil, da SBT. Jornalista de renome e credibilidade, introdutor, no País, de um 

estilo opinativo e contundente de apresentar notícias na TV, Casoy criou um 

clima de medo nos telespectadores com relação ao PT. Reproduzindo as imagens 

da briga em Caxias do Sul, a âncora classificou as práticas do PT como “nazistas” 

(TJ Brasil, SBT, 01/12/1989). 

O comando da campanha de Lula decidiu não responder ao jornalista. Preferiu 

usar o HEGTV para denunciar uma gráfica do Paraná que estava imprimindo 

jornais financiados por simpatizantes de Collor, que deturpavam as propostas de 

governo de Lula: “Apoiadores de Collor imprimem jornal falso para fazer 

terrorismo contra a campanha de Lula” (HEGTV, 2º turno, dezembro de 1989). 

Também no HEGTV, Fernando Collor afirmou que, caso vencesse as eleições, 

Lula confiscaria a poupança, o que aterrorizou grande parte dos eleitores e 

provocou a reação de Lula que, no último programa eleitoral na televisão, 

assumiu-se como um candidato “moderno”, voltado para o futuro (portanto, não 

ideológico, voltado para o passado) e descreveu o que viria a ser aquela 

modernidade: 
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Ser moderno, minha gente, não é querer tomar o dinheiro que você consegue 
com sacrifício depositar na sua caderneta de poupança. Ser moderno, minha 
gente, não é ficar com o dinheiro do fruto de seu trabalho suado e sacrificado, 
como quer o outro candidato. Ser moderno, minha gente é respeitar a poupança, 
a poupança é sagrada, e garantir esse dinheirinho a mais que você consegue 
juntar e garantir a sua propriedade por menor que seja (HGETV, 2º turno, 
dezembro/1989). 

 

Lula tentou justamente aplacar o medo do eleitor de que a força de um Estado 

socialista prevalecesse com a vitória do PT nas eleições. Ao mesmo tempo, seu 

discurso nas ruas, registrado no HEGTV, acabava realçando as idéias que 

atiçavam o medo das elites dominantes: 

 

O novo na política brasileira, e o que causa medo para ele [Collor], é a 
possibilidade do povo pobre deste país, através de um torneiro mecânico, chegar 
à Presidência da República pelo voto livre e direto. É isso que deixa eles [classe 
dominante] assustados, é isso que deixam eles meio agoniados (HEGTV, 2º 
turno, dezembro/1989). 

 

Nas campanhas de Collor e Lula, até o discurso dos artistas foi embebido na 

temática do medo versus a esperança e chamou a atenção do público do HEGTV. 

A atriz Marília Pêra, pró-Collor, fez o papel de apaziguadora, afirmando: 

Nessas eleições, por favor, não patrulhe, não se deixe patrulhar, não perca seus 
amigos por causa de diferenças ideológicas que talvez sejam temporárias. Não 
brigue, não vamos brigar. Pense que o importante é um Brasil melhor. Nessas 
eleições eu voto em Fernando Collor de Mello e você vota em quem você tiver 
vontade de votar (HEGTV, 2º turno, dezembro/1989) 

 

Com esse discurso, Marília Pêra, condenava o patrulhamento ideológico atribuído 

aos militantes do PT e aconselhava os eleitores a evitar o confronto, que dava 

medo. No fim, declarava o voto e defendia a liberdade de votar, como se ela 

estivesse ameaçada pela militância petista.  

Em favor de Lula e do PT, no HEGTV, o ator Paulo Betti, aconselhou o eleitor: 

Na hora de votar, preste atenção, preste atenção, vote em alguém que foi 
trabalhador, que foi pobre e que pode te ajudar a mudar este país. Sem medo 
de ser feliz, vota Lula. 

(HEGTV, 2º turno, dezembro/1989) 

De novo, o medo entrou em pauta, contrapondo-se à felicidade, que viria se o 

eleitor tivesse a coragem de votar em quem já viveu os dramas e os medos de 
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um operário pobre, capaz de “mudar” o país porque identificado com a história 

de luta da maioria da população brasileira.  

A rivalidade entre os artistas prosseguiu e foi sucedida, no HEGTV, por outro 

episódio que também despertou o medo, dessa vez dos setores moralmente mais 

conservadores da sociedade. A propaganda de Collor exibiu o depoimento de 

uma antiga namorada de Lula, Miriam Cordeiro, que teria sido forçada pelo 

candidato petista a praticar o aborto. Vieram à tona mágoas e ressentimentos e 

Lula acabou levando ao ar o depoimento de sua filha, Lurian, que nasceu daquele 

relacionamento. Lurian defendeu o pai, afirmando ter recebido dele todo o apoio, 

ao contrário do que a mãe dela havia afirmado. Mas o escândalo já havia se 

amplificado no palco da campanha. 

Àquela altura, já andava além do limite a temperatura do medo nas eleições de 

89. Um último episódio fez explodir o termômetro. A polícia descobriu o cativeiro 

do empresário e dono da Rede Pão–de-Açúcar, Abílio Diniz, que havia sido 

seqüestrado por uma quadrilha de terroristas estrangeiros, com participação de 

um brasileiro. No momento da captura, um dos seqüestradores vestia uma 

camiseta de propaganda de Lula. Só depois das eleições é que ficou confirmado 

que a polícia havia obrigado o seqüestrador a vestir a camiseta, uma manobra 

que associou Lula e o PT ao terrorismo, acentuando o medo do eleitor cultivado 

pela campanha de Collor. 

Também marcou a propaganda anti-Lula, a acusação de que ele era ateu e que, 

se fosse eleito, proibiria as igrejas evangélicas de funcionarem. Frei Leonardo 

Boff, Benedita da Silva e outras lideranças ligadas à religião partiram em defesa 

do candidato do PT, cuja imagem já estava completamente associada à anarquia 

e ao comunismo. A campanha do medo  chegou ao ápice com o apelo  do 

candidato do PRN, ao despedir-se da campanha na televisão, afirmando, 

coercitivamente: “No dia 17, você vai marcar o nome de Collor na cédula e por 

fim ao medo e ao terrorismo dos que se alimentam da greve do trabalhador 

injustiçado”. 

O eleitor, de fato, “colloriu” as eleições de 1989. E por que, afinal? 
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Num momento em que o País saía de um longo período sem eleições, tanto Lula 

como Collor representavam, de alguma forma, uma mudança no cenário. No 

entanto, prevaleceu o discurso do medo, pregado por Collor.  

Além de conseguir associar a candidatura de Lula ao "caos" e à "desordem", 

portanto, a uma situação de insegurança (o que naturalmente causa medo), o 

discurso de Collor também conseguiu fazer o que Delumeau (2001, p. 24) 

enfatiza em seu texto: deixou o eleitor vulnerável, influenciável, enfraquecendo 

assim seu espírito crítico. O eleitor ignorou ou não buscou conhecer a história 

política de Collor. O discurso do medo de Collor foi mais forte e, usando as 

palavras de Delumeau (2001, p. 21), causou aquele "pânico irrefletido por 

contágio de um verdadeiro medo do vazio".  

O discurso do medo de Collor vislumbrou a possibilidade de instalação - no caso 

da vitória de Lula - de um estado natural hobbesiano, onde se vive uma guerra 

de todos contra todos, sem leis, um vale-tudo.  

Por outro lado, a candidatura de Collor em 1989, mesmo com um discurso que 

alertava para o caos que se instauraria no País a partir de uma eventual vitória 

de Lula, também representava a esperança tal qual a de Lula, uma vez que 

ambas, aos olhos do eleitor, significavam uma ruptura com o passado do regime 

militar.  

O que ocorreu é que o discurso de Collor foi mais eficaz em associar sua 

candidatura como uma alternativa mais segura e a do seu adversário como 

sendo a da bagunça, da intolerância, da intransigência, da baderna, do caos. 

Nesse sentido, ambas representavam uma mudança, mas o alerta de Collor 

diante do "perigo" da candidatura de Lula foi mais forte. Ou seja, o discurso de 

Collor explorou melhor o fator "medo". 

Após dois anos e nove meses, a população foi às ruas, sob a liderança dos “caras 

pintadas”, jovens que também apostavam nas mudanças prometidas pelo PRN. 

Em coro, o eleitorado insatisfeito pedia a deposição do presidente. O “sonho” 

Collor virou o pesadelo do confisco da poupança, da corrupção deslavada, dos 

desmandos administrativos e pessoais. 

Jornais, revistas e redes de televisão mudaram de posição e começaram a atacar 

o presidente. Pressionado pelo povo e pela elite política, o Congresso Nacional 
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abriu o processo contra o presidente Collor, que resultou no seu impeachment 

em dezembro de 1992. 

Assumiu a Presidência da República o vice de Collor, o mineiro Itamar Franco. 

Nos bastidores do governo, articulava-se um projeto que iria reunir as forças 

dominantes em torno da recuperação de sua hegemonia. O então Ministro da 

Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, implantou o Plano Real, inventado para 

controlar a inflação e dar conta da estabilização financeira que o Brasil precisaria 

para referendar um nome das elites para ocupar novamente, pelo voto, a 

liderança do Poder Executivo. Lançavam-se as bases para a disputa eleitoral de 

1994. 

 

4.2. 1994: Mudança, não. Preferimos o “Real” 

 

A disputa central nas eleições presidenciais de 1994 se deu justamente entre o 

ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, em coligação 

com o PFL e parte do PMDB e, novamente, Luís Inácio Lula da Silva, do PT. 

Naquele ano, foi evidente a participação dos veículos de comunicação social no 

coro em favor do Plano Real. E mais: emissoras de TV e de rádio, revistas e 

jornais apontavam o candidato do PT como um opositor ao projeto, que 

garantiria a estabilidade econômico-financeira ao País. Consigo, Lula traria de 

volta a inflação, tão temida pelos brasileiros. 

Outra vez, o medo tomou conta da população e foi alimentado pelo discurso do 

PT, que admitia ser incapaz de articular as alianças políticas de que necessitaria 

para conquistar e se manter no Poder. Indagado se tinha receio de enfrentar as 

elites conservadoras que se uniam contra sua eleição, Lula afirmou:  

Não, até porque este medo existia em 1989. Diziam que se o Lula ganhasse a 
eleição teria dificuldade de fazer aliados. Fizemos os aliados necessários. Não 
fizemos mais porque não tivemos habilidade política de conversar com o PMDB 
na época (Folha de S. Paulo: 25/04/1994).  

Lula também era apontado pela Imprensa como um candidato frágil para 

enfrentar as relações internacionais de um país emergente, mas ainda imerso na 

crise econômica. O candidato petista ponderava: “O que não pode é o governo 



 

 

106

fechar um acordo com o FMI com medo de que o Lula ganhe a eleição” (Folha de 

S. Paulo: 30/04/1994). Contudo, o medo engordava com as pressões de fora e 

as resistências dentro do Brasil. E a imagem de segurança, construída a partir do 

Plano Real, ampliava o apoio ao governo, dentro e fora do País. 

Empresários asseveravam que Lula seria um representante da esquerda radical e 

jamais atrairia o respeito do mercado internacional, cuja tendência seria 

proteger-se, provocando uma indesejável fuga de capitais. À voz potente dessas 

lideranças, somava-se o discurso de campanha de Fernando Henrique que 

desqualificava o candidato do PT. Como um ex-torneiro mecânico poderia 

dialogar com figurões e especialistas em finanças e economia? 

É certo que, mesmo em 1994, já havia uma compreensão de que Lula estava 

mudando no seu modo de pensar e agir. Teria se tornado mais conciliador, mas 

exclusivamente para vencer as eleições. E ainda havia o perigo da proximidade 

dele com o grupo identificado como “xiita”, os mais radicais entre os radicais do 

partido. Além disso, outra vez, surgiram os boatos de que Lula perseguiria os 

evangélicos se conquistasse a vitória nas urnas.  

Por outro lado, a população havia experimentado a segurança de viver num País, 

ao menos aparentemente sem uma inflação desenfreada e, como seria natural, 

temia trocar essa estabilidade por um período de incertezas. Votar em Fernando 

Henrique era manter-se a salvo, no patamar da esperança consolidada. Votar em 

Lula poderia significar lançar-se ao perigo. FHC venceu. 

 

4.3. 1998: O medo do novo e a segurança da estabilidade  

 

Em 1998, dois nomes voltaram a se destacar na disputa eleitoral: o do 

presidente Fernando Henrique Cardoso e o de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato 

do PT. Mas a campanha, desde cedo, começou a definir seus rumos, pois a crise 

político-econômica internacional era insistentemente lembrada como se estivesse 

a exigir a continuidade. Tanto que as lideranças nacionais chegaram até a mudar 

a lei, contemplando FHC com a possibilidade de se reeleger e de permanecer na 
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Presidência até praticamente as vésperas da votação, o que transformou os seus 

últimos atos de governo em propaganda. 

O medo do caos e do desconhecido foi utilizado para justificar a necessidade de 

manter a política como estava e deixou o então presidente numa posição tão 

confortável que ele se recusou a participar dos debates políticos na televisão, 

não sem a concordância tácita das emissoras para as quais a reeleição era 

evidentemente vantajosa. Afinal, o que poderia representar para elas a escolha 

de um novo presidente, com um passado ideológico anticapitalista? O medo da 

mudança fez desaparecer a política dos telejornais e enterrar os debates, 

também sob a alegação de desinteresse do público.  

Naquele período, já se falava em “risco Brasil”, tanto que o então coordenador 

político da campanha do PT, Tarso Genro, chegou a declarar que o governo 

queria reinaugurar a “política do terror”, do tipo “ou eu ou o caos”. (O Estado de 

S. Paulo: 11/09/1998). José Genoíno, do PT de São Paulo, admitia que a crise 

causava medo na população, o que provocaria o voto conservador. Por isso, 

defendia uma campanha aberta da oposição para forçar o segundo turno: Aí, o 

povo terá tempo de ver os reais efeitos da crise” (O Estado de S. Paulo: 

13/09/1998). 

Já o presidente Fernando Henrique Cardoso fazia questão de afastar de si toda e 

qualquer associação ao medo. Chegou até a se pronunciar oficialmente sobre o 

tema:  

Não temos e não teremos medo de tratar de nossos ajustes com abertura 
em relação ao mundo: dialogar intensamente com parceiros e com as 
instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o 
Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento, das quais somos sócios e 
com as quais continuaremos mantendo um relacionamento maduro, 
aberto e soberano.  

(O Estado de S. Paulo: 24/09/1998)  

 

Mostrava-se confiante e transmitia esta confiança ao eleitor que nem precisou ir 

para o segundo turno para reconduzi-lo ao Planalto por mais quatro anos. E qual 

seria o diferencial dessa sua nova vitória? É que ela foi fundada justamente no 

medo da crise e na esperança provocada pela aplicação de medidas 

antiinflacionárias. 
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4.4. 1994 e 1998: As duas vitórias da segurança 

 

As duas candidaturas de Fernando Henrique Cardoso - a de 1994 e a de 1998 - 

representavam a estabilidade, a segurança econômica. Ou seja, eram 

justamente o contraponto da insegurança, do medo. Tendo sofrido as 

conseqüências de um processo inflacionário que corroía as finanças e deixava a 

intranqüila a população, a estabilidade econômica obtida através do Plano Real 

conseguiu passar a impressão de que se vivia num país onde a economia estava 

sob controle. 

Nesse sentido, um discurso que buscasse propor mudanças - como foi o de Lula 

em 1994 e 1998 - dificilmente poderia obter êxito. Este caracterizava o perigo, a 

incerteza, a insegurança, enfim, a candidatura de Lula era a representação do 

medo presente no discurso da candidatura de FHC. Maquiavel (1969) já alertava 

para as dificuldades de querer implementar mudanças em determinados 

momentos.  

Segundo o autor, os homens são incrédulos e não acreditam nas coisas novas 

até que as experimentam. Assim, depois de anos de sofrimentos com a espiral 

inflacionária, o povo brasileiro já havia experimentado a estabilidade econômica. 

Uma possível mudança nesse novo cenário criaria medo, pois traria a 

possibilidade de retorno ao passado, ou seja, a volta da inflação (o convívio com 

o temível “dragão”). 

O discurso de Lula aparecia como mudança, como o anúncio de algo não 

experimentado, desconhecido. Diante de uma situação de estabilidade, optar 

pelo desconhecido parecia não ser prudente. Era arriscado trocar a estabilidade 

pelo incerto. E esse foi cenário no qual o discurso situacionista construiu o 

sentido do medo: um discurso que jogava, outra vez,  com a ameaça. 

Era claro o recado passado pelo discurso do medo em contra-ponto com a 

segurança. Se a estabilidade foi alcançada, parecia sensato optar pelo certo, pelo 

seguro (a estabilidade) e, conseqüentemente, pela candidatura de FHC; e 

parecia insensato optar pelo incerto (a mudança), representado pelo discurso da 

esperança de Lula e, via de regra, por sua candidatura. 
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O eleitor resolveu não trocar o certo (estabilidade, já experimentada) pelo 

incerto (esperança de dias melhores, mas ainda não experimentados). Nos dois 

casos, em 1994 e 1998, pela forma em que foram apresentados, o discurso do 

medo venceu o discurso da esperança. 

 

 

4.5. 2002: A esperança venceu o medo? 

 

Nem acabaram de contar os votos de 1998 e articulavam-se as candidaturas 

para as eleições presidenciais de 2002. Já estavam praticamente lançadas as 

candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, e de Ciro Gomes, pelo PPS. 

Com um pouco mais de trabalho, lançou-se também o ex-governador do Rio de 

Janeiro, Anthony Garotinho, mesmo enfrentando a divisão interna do seu 

partido, o PSB.  

Já a sucessão de Fernando Henrique Cardoso, dessa vez, tornou-se mais 

complexa. Dentro do PSDB, uma personalidade bradava ter o direito histórico e 

“natural” de se lançar candidato, mas não angariava a adesão da maioria tucana. 

Era justamente um Ministro da Saúde de FHC, José Serra, que acabou sendo o 

candidato da aliança PFL-PSDB-PMDB, mas depois de vencer muitos obstáculos.  

O maior deles foi arrancado da cena eleitoral a golpes retumbantes: a pré-

candidatura Roseana Sarney, do PFL, que se revelara extremamente viável, 

segundo as pesquisas de opinião. A filha do pefelista histórico, o ex-presidente 

José Sarney, acabou desistindo da Presidência, depois de ter o nome implicado 

num escândalo que envolveu o seu marido com atos de corrupção e lavagem de 

dinheiro, inclusive para financiar a campanha. Por fim, dos grupos mais radicais 

do PT, emergiram duas dissidências que apresentaram as candidaturas de José 

Maria de Almeida, pelo PSTU, e de Rui Pimenta, pelo PCO.  

Definido o quadro, principalmente as quatro primeiras candidaturas passaram a 

ser super expostas pela mídia em reportagens e debates. O candidato do PT, 

primeiro colocado em todas as pesquisas eleitorais de 2002, ainda era definido 

como “fator de risco” pelas empresas de comunicação, exceto a revista Carta 
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Capital, cuja preferência por Lula foi demonstrada desde o início. Só no fim da 

campanha, quando a vitória de Lula já estava praticamente definida, é que 

alguns setores da mídia começaram a assimilar o candidato do PT, sutil ou mais 

nitidamente.  

De tão exaustiva, a midiatização da campanha forçou os candidatos a 

concentrarem seus esforços em aparecer bem, especialmente na televisão. Esse 

comportamento praticamente os afastou do confronto nos grandes comícios, do 

corpo a corpo nas ruas, o que tornou ainda mais imprescindível o trabalho das 

equipes de marketing, coordenadas por nomes de peso como Duda Mendonça, 

que dirigiu a campanha de Lula do PT, Nelson Biondi e Nizan Guanaes, que 

coordenaram a campanha de José Serra. Esses profissionais deram o tom da 

propaganda eleitoral.  

O fator religião, por exemplo, não entrou mais na pauta do discurso do medo. 

Antes disso, foi utilizado como elemento agregador de votos, especialmente pela 

candidatura do próprio PT, que sempre foi alvo dos ataques neste campo. Como 

expusemos, a escolha para o vice de Lula recaiu precisamente sobre uma figura 

expressiva entre os quadros políticos das igrejas evangélicas: o empresário 

mineiro José de Alencar. Enterraram-se de uma vez os boatos de que os petistas 

perseguiriam o evangelismo. 

Para as especulações em torno do temido “risco Brasil”, o antídoto do marketing 

petista foi a divulgação da Carta ao Povo Brasileiro, na qual Lula se comprometia 

com um capitalismo humanizado e fornecia, às elites econômico-financeiras do 

País e do exterior, as garantias de que iria cumprir os compromissos e saldar as 

dívidas assumidas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso: 

 

Premissa dessa transição será naturalmente o respeito aos contratos e obrigações 
do país. [...] Quero agora reafirmar esse compromisso histórico com o combate à 
inflação, mas acompanhado do crescimento, da geração de empregos e da 
distribuição de renda, construindo um Brasil mais solidário e fraterno, um Brasil 
de todos. [...] A estabilidade, o controle das contas públicas e da inflação são hoje 
um patrimônio de todos os brasileiros. 

 

Extirpava-se o medo dos calotes e de mudanças estruturais na política de um 

País importante no cenário da globalização mundial. Lula foi elogiado pela 
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Imprensa conservadora estrangeira, aplaudido na Fiesp e na Bovespa e aprovado 

no debate da Rede Bandeirantes. Sua candidatura era pura esperança.  

José Serra procurou construir o seu discurso com um timbre de alegria, 

associando o medo às incertezas da economia e o emprego às garantias de estar 

seguro e feliz, nesse contexto. Estava estampado na sua principal bandeira de 

campanha, o Projeto 2ª Feira, que criaria oito milhões de vagas de trabalho para 

os brasileiros. Um projeto que, na TV, era apresentado com clipes e um jingle 

que traduzia toda a esperança que o emprego pode gerar: 

 

Hoje é segunda-feira, dia da alegria. Num mundo de medo, quem tem um. Poder 
olhar pra frente, ter uma profissão. José Serra, presidente, é trabalho, trabalho, 
trabalho, trabalho, pra gente. 

(HEGTV, 20/08/2002) 

 

O Segundo Turno das Eleições começou com os seguintes percentuais: Lula, 

65,8% dos votos válidos; Serra, 34,2%, segundo o TSE . À beira de uma derrota 

flagorosa, o candidato da situação atacou a poderosa arma do medo. Através da 

mídia, a candidatura petista voltou a ser associada à lama e ao caos. O 

preconceito contra Lula entrou de novo em cena. De forma mais contundente, 

nas declarações da vice de José Serra, a deputada federal Rita Camata, do 

PMDB: “Não podemos entregar o Brasil na mão de quem não tem experiência, de 

um aventureiro” (O Estado de S. Paulo: 21/10/2002). O presidenciável tucano 

passou a qualificar Lula como inexperiente, despreparado. Perguntava quais 

seriam as medidas a serem adotadas para fazer a economia crescer. Fustigava o 

adversário a debater. Dizia que o candidato do PT era contraditório: 

VÍDEO – Apresentador em Plano Americano, num espaço que se assemelhava a 
uma redação de um telejornal. 

ÁUDIO – Quando Serra apresentou sua proposta de oito milhões de empregos, 
Lula recuou e começou a negar seu compromisso de 10 milhões empregos [...] 
Agora fica a pergunta: Por que Lula está voltando atrás? Diante disso, a 
população deve ou não deve acreditar em suas promessas? As propostas foram 
feitas por ele ou por sua equipe? E mais: em 98, Lula prometia 15 milhões de 
empregos. 

ÁUDIO/VÍDEO – Lula prometendo 15 milhões de empregos, com o ano de 1998 
indicado na tela. Lula prometendo 10 milhões de empregos, com o ano de 2002 
indicado na tela. 
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VÍDEO – As duas imagens de Lula, lado a lado, com a narração em off de uma 
outra voz. 

ÁUDIO – Se Lula diz que o desemprego aumentou, por que a proposta diminuiu. 

ÁUDIO/ VÍDEO – Aparece escrito na tela: Lula. Ou ele esconde o que pensa ou 
não sabe o que diz, com a narração correspondente. 

(HEGTV, 16/09/2002)  

Declarações nesse sentido corroboravam com uma campanha anti-Lula e contra 

o PT, ainda mais forte, deflagrada já no fim do primeiro turno: 

 

VÍDEO – Um apresentador de meia idade, com aspecto de gente respeitável. 

ÁUDIO – O PT que você tem visto na TV é um PT maquiado, bonzinho e 
equilibrado pra tentar ganhar as eleições. Mas o que você vai ver agora 
aconteceu há apenas dois anos. Vale repetir: há apenas dois anos. E quem você 
vai ver falando é o Presidente Nacional do PT, um político que se o Lula for eleito 
presidente, com toda a certeza, terá muito poder. Preste atenção e reflita. 

VÍDEO – Uma imagem parada de José Dirceu sobre um palanque.  

ÁUDIO – Veja o presidente do PT, deputado, José Dirceu, numa greve em São 
Paulo, durante o governo Covas. 

VÍDEO – Imagem em movimento do palanque, com José Dirceu falando. 

ÁUDIO – Nós vamos dar esta resposta: mais e mais mobilização, mais e mais 
greve, mais e mais movimento de rua. E vamos derrotar eles nas urnas também. 
Porque eles têm de apanhar, na rua e nas urnas. 

VÍDEO – A imagem parada de José Dirceu falando. Em seguida, a imagem de um 
tumulto na rua, em que aparece o governador Mário Covas, num momento forte 
porque ele já estava bastante doente. Na tela, estava escrito: “Uma semana 
depois...” 

ÁUDIO – Uma semana depois, o deputado foi atendido. Covas foi agredido. 

VÍDEO/ÁUDIO – O tumulto, com a agressão a Covas. 

ÁUDIO – Tudo isso aconteceu há dois anos. 

VÍDEO/ÁUDIO – O deputado José Dirceu, no palanque, dizendo: “Eles têm de 
apanhar na rua e nas urnas”. A imagem congela e aparece na tela o seguinte 
aviso: “Atenção! Este PT, você não vê na TV”, lido pelo locutor. 

(HEGTV, 16/09/2002) 
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Como vimos anteriormente, o TSE concedeu o direito de resposta ao PT nesse 

episódio. Mas a campanha do medo prosseguiu, batendo forte no “despreparo de 

Lula”: 

 

Se Lula nunca desejou ter experiência administrativa, é um problema dele; 
agora, alguém querer que sua primeira experiência seja logo a Presidência da 
República. 

(HEGTV, 19/09/2002). 

Lula rebatia, defendendo a sua característica de articulador e democrata: 

 

Estou consciente da minha capacidade para comandar a superação da atual crise 
do País, mas também tenho a absoluta convicção de que essa mudança não é 
obra de um homem só, de um único partido; é tarefa de um País inteiro, com 
suas forças vivas, empenhadas em fazer valer a vontade popular. 

(HEGTV, 20/10/2002) 

 

A biografia de Lula era exibida num crescendo, mostrando imagens dele em 

encontros e conferências no exterior para aplacar o medo do “candidato 

despreparado”. Ressaltava-se que ele havia se tornado uma figura respeitada 

internacionalmente: 

 

Durante todo esse tempo, ele acumulou enorme experiência e notável 
conhecimento [...] E é com a experiência de quem administra, com sucesso, 186 
prefeituras e cinco governos estaduais que Lula e o PT chegam a esta primeira 
eleição presidencial do século XXI. 

(HEGTV, 01/10/2002) 

 

No primeiro dia do HEGTV, no 2º turno, a propaganda eleitoral de José Serra 

colocou no ar o depoimento mais polêmico de 2002: o da atriz Regina Duarte.  

 

VÍDEO – Em Plano Americano, com um ar sério, estabelecendo um profundo 
contato com o público, a “Namoradinha do Brasil” disparou a munição do terror, 
com música suave ao fundo. 

ÁUDIO – Tô com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque eu 
sinto que o Brasil, nessa eleição,  corre o risco de perder toda a estabilidade que 
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já foi conquistada. Eu sei que tem muita coisa que precisa ser feita, mas 
também tem muita coisa boa que já foi realizada. Não dá pra ir tudo pra lata do 
lixo. Nós temos dois candidatos à Presidência. Um, eu conheço. É o Serra. É o 
homem dos genéricos, do combate à AIDS. O outro, eu achava que conhecia. 
Mas hoje eu não reconheço mais. Tudo o que ele dizia, mudou muito. Isso dá 
medo na gente. Outra coisa que dá medo é a volta da inflação desenfreada, 
lembra?! Oitenta por cento ao mês! O futuro presidente vai ter que enfrentar a 
pressão da política nacional e internacional e vem muita pressão por aí. É por 
isso que eu vou votar no Serra. Ele me dá segurança, porque dele, eu sei o que 
esperar. Por isso, eu voto 45. Voto Serra e voto sem medo. 

(HEGTV, 14/10/2002)  

 

O discurso de Regina Duarte teve um acento ameaçador, aterrorizante, fundado 

na ideologia do autoritarismo e, conseqüentemente, da coerção e do medo, seu 

tema central. Com seu depoimento, a atriz alimentou um clima de instabilidade, 

de temor pelo futuro diante da mudança, da suposta incoerência na postura e do 

risco de uma política econômica inflacionária, atribuídos a Lula, que foi citado 

com menosprezo, como sendo “o outro”. Com uma expressão facial relaxada, 

serena e alegre, e um tom de voz mais brando, amigável, havia descrito Serra 

como alguém confiável, cuja candidatura estaria associada também mudanças, 

só que positivas (com a alusão aos “genéricos”) e previsíveis (com a afirmação 

“sei o que vai fazer”). 

Naquele primeiro dia de campanha para o segundo turno, o programa de Serra 

também mostrou os apoios do candidato e reservou um longo tempo para a 

reafirmação de todas as suas principais propostas. Mas, em relação ao sentido da 

mudança e da esperança, contrastou radicalmente com o programa de Lula, que 

mostrava os números da vitória do PT, os apoios explícitos de Garotinho e Ciro, 

além de um auditório repleto de personalidades de diversos partidos. Lula 

agradecia os apoios e se congratulava com os seus correligionários, num clima 

de festa e alegria, ao som do jingle que expressava a confiança e o otimismo do 

PT: 

Chegou a hora, Brasil, que você tanto esperou. Mande a tristeza embora, que a 
mudança começou [...] Agora vem, vem mudar a sua sorte, nada pode ser mais 
forte que a vontade de mudar [...] Ser feliz é seu direito. Bote esse grito no 
peito. Ninguém vai se segurar.[...] Vem! O Brasil está unido e jamais será 
vencido, nossa estrela vai brilhar.[...] Vem! Que a estrela da esperança, do 
emprego e da mudança, mora do lado de cá [...] Agora, é Lula; falta pouco ou 
quase nada, nossa pátria tão amada já não quer mais esperar [...] Agora é Lula, 
por um Brasil diferente. Vem entrar nessa corrente aqui é o seu lugar. 

(HEGTV, 14/10/2002) 
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José Serra procurou interditar o discurso de Ciro e Garotinho, usando trechos de 

debates em que ambos contestavam Lula. Também foi recorrente o discurso em 

que ele desqualificava o candidato e as administrações do PT, com exemplos, 

palavras de ordem e slogans: “Sem competência, o Brasil não muda para 

melhor”(HEGTV, 15/10/2002) ou “José Serra: competência para mudar” (HEGTV, 

17/10/2002). Com freqüência, Serra afirmava que a diferença era que ele sabia 

como fazer e atribuía ao despreparo de Lula o fato do candidato do PT só ter 

aceito participar de um debate no segundo turno. E mostrava as entrevistas nas 

quais alguns jornalistas se queixavam da ausência do seu oponente. 

Lula contra-argumentava, explicando ao eleitor que o segundo turno era mais 

curto e que ele iria, sim, participar do debate da TV Globo, considerando a 

audiência da emissora. Usava a maior parte do tempo do seu programa, na 

televisão, para denunciar os problemas do Brasil (no quadro “O Brasil que a 

gente vê”), principalmente o desemprego, que ele associava ao medo: 

 

O Brasil, com medo, o Brasil do desemprego, o Brasil sem crescer. O Brasil com 
fome, o Brasil sem nome. Este é o Brasil que a gente vê. 

(HEGTV, 16/10/2002) 

 

O candidato do PT voltava a anunciar suas propostas, quase sempre ilustradas 

com experiências bem sucedidas das administrações petistas (no quadro “O 

Brasil que a gente quer”). Nos clipes, contava com a participação de novas vozes 

famosas como a de Caetano e Simone, e conclamava o eleitor a multiplicar os 

votos com ações simples. Procurava manter o clima esperança. 

Já em relação ao discurso do medo, o PT contra-atacou com o depoimento de 

uma outra atriz com o mesmo sobrenome de Regina – mas nenhum parentesco 

com ela. Paloma Duarte apareceu no programa de Lula na TV para dizer: 

 

VÍDEO – Paloma, em Plano Americano e Close, com um fundo branco como 
cenário 
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ÁUDIO – Eu tava ontem à noite na minha casa, com o meu marido, Marcos e a 
gente estava assistindo ao programa eleitoral de José Serra. Há muito tempo, eu 
não me sentia tão revoltada. Eu me senti desrespeitada, eu me senti violentada 
como cidadã brasileira, como eleitora. Veja bem: eu não estou aqui pra falar mal 
de ninguém. Eu vim aqui registrar o meu protesto. Eu procurei o pessoal do Lula 
e pedi pra vir aqui fazer esse depoimento. Pra dizer o quanto eu tô chocada com 
o uso do terrorismo, com o uso do medo, numa eleição para Presidente da 
República do meu País. Será que já não basta o medo que o Brasil vive no seu 
dia a dia. O medo de você sair na rua e ser assaltado. O medo de milhões de 
brasileiros desempregados, que não sabem como sustentar suas famílias. O 
medo de você morrer doente, na fila de um hospital público. A eleição vai 
passar, o Brasil continua. E eu quero dizer que um candidato que precisa 
aterrorizar a população brasileira, em vez de se calcar em suas próprias 
virtudes, pra tentar se eleger não merece o meu respeito, não merece a minha 
confiança e, no meu entender, não mereceria jamais ser presidente da 
República. 

(HEGTV, 16/10/2002) 

 

Estabeleceu-se desse modo, um relacionamento entre os discursos, fundado 

estrategicamente na oposição, materializada, por exemplo, no enunciado: “Estou 

chocada...”. Na construção do texto de Paloma, encontravam-se ainda pistas do 

interdiscurso, isto é, momentos em que o discurso de um outro (o discurso do 

medo, proferido por de Regina Duarte, no caso) estava implícita ou 

explicitamente presente, como na utilização do substantivo “terrorismo” e do 

verbo “aterrorizar”, relacionados com a temática do medo. 

Com ou sem essas “marcas”, Paloma Duarte sugeriu que se houve algum terror 

em jogo, ele teria sido instaurado justamente pelas palavras da outra atriz, 

reveladoras do perfil autoritário do candidato José Serra: “um candidato que 

precisa aterrorizar a população brasileira, em vez de se calcar em suas próprias 

virtudes, pra se eleger”. Mas com esse depoimento, como na exposição dos 

problemas sociais brasileiros, Lula acabou usando a mesma estratégia do 

adversário. Usava o medo para convencer. 

No meio artístico, choveram críticas à Regina Duarte. O inverso não foi 

diretamente proporcional: 

• É estranho que ela [Regina Duarte] tenha medo da democracia, onde a 
alternância no poder é natural - Stepan Nercessian, ator.  

• Ao declarar o voto, deve-se falar bem de seu candidato e não mal do outro - Beth 
Carvalho, cantora. 

• Terror é o que vivemos. Tenho medo de quatro anos de continuidade - Sandra de 
Sá, cantora. 

• Regina expressou o que o mercado está dizendo - Nana Caymmi, cantora e 
eleitora de Serra 
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• Estou com medo, sim, como grande parte da população brasileira – Carlos Vereza, 
ator 
(Revista ISTOÉ, 23/10/2002) 

 

Nesse episódio, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva acabou cometendo uma 

gafe que lhe custou a reação de outros artistas. Afirmou que a atriz estava com 

medo das novas atrizes da Globo, referindo-se à idade de Regina Duarte. 

Mobilizaram-se contra ele estrelas e astros como Raul Cortez, Paulo Autran e 

Betariz Segal, que se solidarizavam com a atriz Regina Duarte. Beatriz Segal 

gravou uma participação no programa de Serra. O tema, continuava a ser o 

medo:  

VÍDEO – A atriz, num ambiente que parecia uma casa, em Plano Americano. 

ÁUDIO – Eu tenho medo. Como Regina Duarte, eu também estou com medo. 
Medo de não poder dizer que estou com medo. De ser ameaçada de processo 
pelo simples fato de discordar e de não poder falar o que eu bem entender. 
Tenho medo de alguém que recorre às ofensas pessoais e profissionais porque 
estas são o último reduto da falta de argumento. Mas não tenho medo das 
atrizes mais jovens, ao contrário. Procuro incentivá-las, nas suas carreiras. E, 
por fim, quero continuar vivendo numa democracia, sem pressões, podendo falar 
o que eu bem entender e não ter medo disso. 

(HEGTV, 18/10/2002) 

 

Diante dessas reações, Lula tentou consertar:  

Nunca fiquei com bronca da Cláudia Raia por apoiar Collor, não misturo o 
trabalho do artista com divergências políticas. Gosto da Regina como artista, a 
gente não tem nada a ver com a posição dela, que é um direito democrático. 

( O Estado de S. Paulo, 20/10/2002)  

 

Numa carta que circulou pela internet, o dramaturgo Jair Alves escreveu: 

“Regina Duarte tem medo do que?”, acusando-a de pregar um “terrorismo 

eleitoral” e de espalhar o medo de forma “patética.”  

No primeiro momento, a atriz não explicou claramente como foi engendrada a 

sua participação no guia eleitoral de José Serra e o candidato não quis comentar 

a repercussão daquele episódio, mas fez questão de declarar que foi a própria 

Regina Duarte quem escreveu o texto (O Estado de S. Paulo, 20/10/2002). 
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Depois de alguns dias, Regina Duarte concedeu uma entrevista em que 

manifestou o sentido de seu “medo”:  

Eu falei de um sentimento que não era só meu. O medo é um sentimento 
inerente às mudanças, e era desse medo que eu estava falando. 

(O Estado de S. Paulo, 22/10/2002) 

Serra abordou essa temática outras vezes, nos seus programas. Afirmava: 

O meu trabalho teve efeitos em todo o Brasil, em cada município do País. De 
mim, você sabe o que esperar. Eu não vou mudar tudo no Brasil, não.[...] Mas 
eu vou mudar tudo o que for preciso, pra fazer o Brasil voltar a crescer, criar 
empregos. 

Combatia o medo do inesperado e garantia aquilo que representaria segurança 

para a população e alertava:  

A campanha do PT tem sido de encantar e cantar, sem se aprofundar nas 
discussões das mudanças que propõe [...] mas, agora, vale a pena prestar 
atenção nas incoerências e nas dubiedades no discurso do candidato do PT. 

(HEGTV, 20/10/2002).  

As dubiedades eram demonstradas com gravações nas quais Lula, segundo 

Serra, apresentava um discurso mais “ponderado”, diante das platéias de 

produtores rurais e empresários, e mais “radical”, diante das platéias de 

lideranças da CUT e do MST. As manchetes dos jornais serviam de prova dessa 

“dupla personalidade” do candidato do PT: 

Lula justifica discurso moderado: é preciso vencer. 

(O Globo, 27/08/2002) 

Lula pede paciência aos velhos aliados [...] aos que reagem ao seu discurso 
moderado. 

(Diário de São Paulo, 25/08/2002) 

 

Usando uma linguagem metafórica, mostrava duas mãos tentando pegar um 

sabonete, que sempre escorregava quando o dono das mãos tentava pegá-lo. O 

texto, narrado em off, afirmava que Lula sempre escorregava quando era 

indagado sobre a participação do MST e da CUT no seu governo. E afirmava que 

era esse tipo de questão que o candidato do PT estaria evitando ao se recusar ao 

confronto com Serra nos debates.  
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Nesse discurso, Lula foi comparado a um sabonete: escorregadio, difícil de 

segurar. O que estava sendo comparado eram duas coisas: o caráter de Lula e o 

sabonete. E isso através de uma analogia elaborada, atrelada a um contexto que 

a tornou “estável”, ou seja, livre de outras interpretações (BOOTH apud SACKS, 

1992, 57-59). 

A criatividade dos marqueteiros pôs mais lenha na fogueira do terror. Escalou a 

vice Rita Camata para comentar a reação dos petistas à declaração de Regina 

Duarte:  

VÍDEO – Rita Camata, em Plano Americano, com uma imagem recordando a 
bandeira do Brasil ao fundo. 

ÁUDIO - Foi só ela dar a sua opinião, como qualquer um de nós pode fazer, pra 
ser acusada pelo PT e pela CUT de estar fazendo terrorismo. A gente não pode 
falar o que pensa. O que dá medo, a muita gente, não só à Regina, é que voltem 
coisas antigas como a censura, patrulhamento, instabilidade, inflação 
desenfreada. Porque o Brasil quer mudar, sim, mas quer mudar para melhor. 
Nós não podemos voltar ao passado, onde os artistas, os intelectuais, os 
políticos foram censurados pelo que pensavam e o que falavam. O Brasil tem 
que avançar e, não apenas, andar pra trás. 

(HEGTV, 16/10/2002) 

 

Logo em seguida, o locutor anunciava: “Começa agora o programa da mudança 

com democracia”. Essa mensagem vinculada ao depoimento de Rita Camata 

fazia alusão ao Golpe Militar de 1964, quando o regime autoritário cerceou a 

liberdade de expressão, cassou direitos políticos e passou a exercer um forte 

patrulhamento ideológico em todos os setores da sociedade.  

A edição encerou com um clip que explorava o verde amarelo, cores do Brasil e 

da campanha de José Serra, fazendo um contra-ponto com o vermelho da 

campanha de Lula: “Muda, meu Brasil, mas não muda de bandeira; a nossa é 

verde e amarela, ela não é vermelha”; com essa linguagem figurada, o programa 

de Serra fazia uma alusão ao perigo do Brasil mudar para um regime autoritário 

como sugere o vermelho, dos comunistas, e alertava: 

Olho na incompetência, que o perigo ronda; se levanta meu país e não entre em 
qualquer onda... a onda é verde e amarela. Vem, Brasil, lutar por ela. 

(HEGTV, 18/10/2002) 
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O governo petista do Rio Grande do Sul foi particularmente criticado, tanto pelas 

iniciativas “equivocadas”, como pela política “da intolerância, do patrulhamento, 

da perseguição e do radicalismo”, que estariam sendo praticados e incentivados 

pela máquina administrativa. O programa de Serra mostrou imagens da bandeira 

de Cuba e do MST sendo postas em destaque em prédios da administração 

pública estadual. Associou o PT às invasões do MST. 

Outra cena eloqüente foi a de manifestantes, num protesto em Porto Alegre, 

destruindo o relógio dos 500 anos, uma criação da TV Globo, com a aparente 

anuência de uma funcionária do governo. Em seguida, mostraram a declaração 

de Olívio Dutra, que exprimiu o seu respeito pelas “manifestações de todos os 

que querem dizer da sua inconformidade com o Brasil”. 

Nessa mesma linha, o programa de Serra exibiu o depoimento de um dos 21 

jornalistas que estariam sendo processados pelo governo do PT no Rio Grande do 

Sul: 

VÍDEO – O jornalista Políbio Braga, em Plano Americano, no seu ambiente de 
trabalho. 

ÁUDIO - Eu fui demitido porque o governo não se conformava com as críticas 
que eu fazia a ele, através de uma coluna que eu assinava, todos os dias. 
Durante a ditadura militar, por defender a liberdade de imprensa, eu fui preso 
várias vezes [...] e hoje eu estou sendo processado, e o governo Olívio e o PT 
querem me ver na cadeia, pelas mesmas razões, porque eu continuo defendendo 
a liberdade de imprensa e eles não. Eles estavam junto comigo quando nós 
defendíamos a liberdade, na época da ditadura. Hoje, eles mudaram, eu não 
mudei. Eu continuo defendendo a liberdade e eles, não. 

Um comentarista arrematava as críticas: 

Esse PT que você viu e que o Rio Grande do Sul quer se livrar, é o mesmo PT 
que quer governar o Brasil. Eles perderam quatro anos de progresso. Você acha 
que vale a pena arriscar quatro anos com o nosso Brasil? 

(HEGTV, 19/10/2002) 

Risco, medo, autoritarismo, expressões de um discurso que transpirava medo e 

circulava pelos dois programas eleitorais na TV: o de Serra, mas também o de 

Lula, mesmo se ancorado na descrição das mazelas nacionais ou envolvido por 

metáforas, como a do clip que sugeria que o Brasil estaria maduro para enfrentar 

e vencer a próxima etapa. Portanto, sem medo dos desafios, mas consciente da 

necessidade de mudar:  
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Se você não muda, o Brasil também não muda. 

(HEGTV, 19/10/2002) 

Na última semana antes do 2º turno, a revista Veja estampou na capa uma 

figura que exprimia bem o clima do momento: um animal com três cabeças 

retratando Marx, Trotsky e Lênin raivosos; era amedrontador. O texto também 

espalhava o medo: 

O que querem os radicais do PT – Entre os petistas, 30% são de alas 
revolucionárias. Ficaram silenciosos durante a campanha. Se Lula ganhar, vão 
cobrar a fatura. O PT diz que não paga. 

(Revista Veja, 23/10/2002)  

 

A três dias da eleição, Fernando Henrique Cardoso praticamente já admitia a 

possibilidade de vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Na abertura 

do XXII Encontro Nacional do Comércio Exterior (Enaex), o presidente 

pronunciou a palavra “medo” sete vezes num discurso de 45 minutos, como 

neste trecho:  

Como o brasileiro é um povo novo, não vai querer ficar com medo do que é novo 
e, portanto, vai continuar acreditando no Brasil. E nós vamos vencer, vença 
quem vencer. 

(Anais do XXII Enaex, 22/10/2002). 

 

Esse pronunciamento de FHC criou um clima de mal-estar na campanha de José 

Serra, que tentava convencer o eleitorado a votar nele e a conquistar “mais um 

voto”, especialmente entre os setores mais conservadores da sociedade, num 

esforço hercúleo para reverter sua derrota quase certa, conforme as pesquisas 

eleitorais. 

O último programa de Serra, inclusive, mostrava a necessidade de se “virar o 

jogo” e afirmava contar com o sentimento dos brasileiros que gostam de ganhar 

de virada. Usava imagens de uma partida de futebol, a “eterna paixão nacional” 

para conclamar o eleitor a torcer e suar a camisa para ganhar aquela “decisão de 

campeonato, de virada”. Outra construção metafórica, um trabalho de “sonho” 

(DAVIDSON apud SACKS, 1992, p. 35), com a linguagem, realizado com grande 

propriedade.  
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Lula procurava retomar o discurso da esperança, que se tornara mais 

intermitente no fim da campanha. E apoiava essa esperança na promessa de 

governar, unindo forças até antagônicas, na concórdia: 

O meu governo será um governo de paz, sem mágoa e sem rancor. Terá, como 
marca registrada, o entendimento, a negociação [...] E não perseguirá outro 
objetivo, a não ser o respeito e a vontade do povo brasileiro. 

(HEGTV, 21/10/2001) 

 

O discurso da esperança de Lula foi reelaborado, em função do contexto sócio-

histórico e econômico brasileiro. Adquiriu assim, a eficácia necessária, pois o 

discurso deve sempre estabelecer relações com os sujeitos e o contexto, a 

exterioridade, transmitindo informação e abandonando a linearidade. (Orlandi, 

2001). Afinal, na produção de sentidos, ele se dá entre sujeitos afetados pela 

língua e também pela história.  

A promessa de manter a estabilidade econômica, aliada ao compromisso de 

enfrentar uma ameaça cada vez maior - o desemprego -, deram, desta vez, ao 

discurso de Lula força capaz de vencer o discurso do medo. No discurso da 

esperança de Lula, estavam elementos que mantinham algo já experimentado, o 

que dava uma sensação de segurança, afastando o temor da volta da inflação, 

além dos elementos que faziam frente a algo cada vez mais amedrontador, para 

o povo: o desemprego. 

 

Tem uma coisa que o povo brasileiro já entendeu: pra sair da crise o Brasil 
precisa mudar de rumo. Continuar na mesma direção seria enfraquecer ainda 
mais o País e aumentar o sofrimento do povo. Como eu tenho dito, precisamos 
crescer, desenvolver, exportar. Quanto mais rápido conseguirmos fazer isso, 
mais rápido sairemos da crise. Pra isso, temos que gerar desenvolvimento em 
todas as áreas. 

(HEGTV, 24/10/2002) 

 

Lula construiu um discurso de esperança - anunciando o combate ao desemprego 

com desenvolvimento econômico, com elementos de medo - apresentando Serra 

como uma ameaça. Votando em Serra, o eleitor estaria votando no desemprego. 

Votando em Lula, o eleitor apostava na esperança de mudar esta situação.  
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O PT teve de investir na mudança para vencer o medo do eleitorado. Teve que 

desconstruir a imagem de um partido político dogmático, radical, intransigente e 

construir a imagem de um partido moderno, negociador, confiável e conciliador, 

elementos incorporados ou desvelados na figura de Lula. Uma mudança que 

começou logo após as eleições de 1998, quando o partido mudou sua estratégia 

política, formulando um programa partidário mais moderado (Amaral, 2002) e 

alterando a imagem do candidato, que passou a ser caracterizado como um 

político sério, humano e sensível, o político da esperança.  

Essa nova caracterização liberou o perfil carismático de Lula que, no contato 

direto, literalmente arrastava o eleitor. A campanha inteira foi uma prévia do que 

se viu na posse do candidato: uma profusão de abraços, beijos, distribuição de 

autógrafos e quebra de protocolos. Momentos de alegria, emoção e esperança 

devidamente explorados nas imagens da propaganda eleitoral de Lula e 

forçosamente captados pelas lentes da mídia.  

Tudo isso muito bem traduzido no slogan “sem medo de ser feliz” que passou a 

ter sentido: deixar para trás o remorso de ter alguma condição, eliminar o temor 

de ser roubado pelos miseráveis ou agredido pelos que estão “à margem” e ter a 

coragem de combater a desigualdade porque, afinal, ela acaba colaborando com 

o medo e até colocando em risco a vida e o direito de cada um de simplesmente, 

ser feliz. 

Feliz foi o PT que, além de vencer as eleições presidenciais, cresceu em todos os 

Estados brasileiros e reuniu a maior bancada na Câmara Federal (92 deputados), 

além de ampliar o número de senadores (14 senadores). Lula conquistou a 

maioria dos votos em 25 Estados, apesar de só ter conseguido eleger três 

governadores. 
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5. A MULHER NA DISPUTA DOS SENTIDOS DA MUDANÇA NAS ELEIÇÕES 

2002 

 

As mulheres– por si sós - chegaram à esfera política tardiamente. 

Historicamente, a opressão da mulher é tida, como a primeira de todas as 

opressões, antecedendo a opressão de classes, nascida com a escravidão, e a 

opressão de raças, do imperialismo de Atenas, de Roma e, muito depois, do 

colonialismo ocidental. Conseqüência das relações sociais de desigualdade 

quanto ao sexo feminino, o papel, as responsabilidades materiais e simbólicos, 

reservados à mulher, em geral, estiveram ligados à esfera familiar e privada. E 

quase sempre funcionaram como instrumentos de contenção para o acesso da 

mulher à esfera pública. 

Além disso, mesmo depois de conquistar os direitos políticos – primeiro o direito 

de votar e, em seguida, de ser votada, perduraram inúmeras dificuldades legais 

na trajetória de emancipação política feminina – tais como a dependência jurídica 

das mulheres casadas aos seus maridos e a proibição delas disporem livremente 

dos seus bens. Nos séculos XIX e XX, houve avanços nesse campo, provocados, 

em parte, pela inserção das mulheres na força de trabalho suprindo a ausência 

dos homens convocados para a guerra. 

 

Através de uma luta constante por seus direitos, as mulheres trabalhadoras 
romperam o silêncio e projetaram suas reivindicações na esfera pública. [...] O 
dia 8 de março, depois proclamado Dia Internacional da Mulher, faz parte desta 
história de luta. [...] Em 8 de março de 1857, as operárias da indústria têxtil de 
Nova Iorque empreenderam uma marcha pela cidade, protestando contra seus 
baixos salários e reivindicando uma jornada de trabalho de 12 horas. 
Violentamente reprimidas pela polícia, muitas tombaram presas e feridas. 
Passados 51 anos, no mesmo dia 8 de março, em 1908, ainda na cidade de Nova 
Iorque, operárias novamente saem às ruas , denunciando as mesmas condições 
degradantes de trabalho e acrescentando às suas reivindicações a exigência de 
legislação protetora do trabalho do menor e a o direito do voto às mulheres. 
(ALVES; PITANGY, 1991, p.41 - 42) 

 

Resultou que, quando elas, enfim, chegaram à esfera política de fato e de direito, 

os lugares já estavam ocupados. A inserção feminina nesse mundo tão complexo 

e masculino passou e ainda passa, portanto, pela superação de barreiras, 

preconceitos e, objetivamente, pelo deslocamento, nem sempre pacífico, dos 

homens de parte desses espaços políticos. No Brasil, historicamente, os partidos 
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de esquerda sempre tenderam a investir mais em políticas de gênero, inclusive 

sustentando algumas de ação afirmativa como a definição de cotas de 

participação, numa tentativa de criar um mecanismo reparador no processo de 

exclusão da mulher.  

Nessa perspectiva, há quem sustente que a presença feminina muda os 

resultados em termos de política e afeta positivamente a legitimidade do 

sistema; multiplica as oportunidades para as mulheres de todos os estratos 

sociais e, sobretudo, que a presença da mulher como candidata a algum cargo 

eletivo amplia a aceitação do partido pelo eleitorado e, conseqüentemente, 

produz ganhos eleitorais. 

Estudo recente, comparando as eleições às Câmaras Municipais de 1992 a 1996, 

apresenta números importantes: 

 

Observando o crescimento na quantidade de vereadores, motivado pela criação 
de novos municípios ou aumento da população, a média do Brasil chega a 6,07% 
(de 53.108 para 56.333). Enquanto isso, no mesmo período, o crescimento do 
número de mulheres eleitas chega a 58,05%, ou seja, quase dez vezes mais! Se 
nos detivermos nos dados regionais, observamos que a região Sul dobrou o 
número de vereadoras (104,1%). Na Região Sudeste, onde o número total de 
vereadores diminuiu em pouco mais de 2%, o aumento feminino foi da ordem de 
48,7%, enquanto os homens tiveram um decréscimo de 5,3%. Dos 25 estados 
pesquisados, somente no Acre, a representação feminina diminuiu. Já entre os 
homens, isso aconteceu em nove estados, em todas as regiões brasileiras. No 
pleito de 1992, em cada 13,5 vereadores, um era do sexo feminino. Em 1996, 
essa proporção caiu para 9 por 1 (BORBA, 1998, p. 162). 

 

Do ponto de vista das práticas discursivas hegemônicas, ao gênero feminino, são 

atribuídos: a tendência ao essencialíssimo e valores como a serenidade, a 

tolerância, a capacidade administrativa decorrentes de sua prática doméstica e 

de seu papel de mãe. Valores que poderiam alterar a qualidade das práticas 

políticas em todas as suas instâncias. Seguindo esse raciocínio, a participação 

feminina na política faria toda a diferença, concentraria em si elementos 

essenciais de uma autêntica mudança que poderia ser resumida em uma frase 

objetiva: a democracia muda e evolui com a presença das mulheres na política. 

Sob uma ótica libertadora, também os movimentos mais expressivos em defesa 

dos direitos femininos reforçam esta tese.  

Praticamente todas as conferências internacionais que abordaram a situação da 
mulher, manifestaram em suas resoluções a necessidade de promover a 
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participação da mulher, nos processos e espaços de decisão em situação de 
igualdade com os homens. A Plataforma de Ação aprovada na IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher dedicou um capítulo exclusivo à questão, afirmando que 
“a igualdade de participação das mulheres em decisões políticas é indispensável 
para reforçar e aprofundar a democracia, aumentar a transparência nos 
processos políticos” (AMARAL, 2001, p. 169). 

 

Já o argumento da compensação pela histórica desvantagem do gênero, enfim, o 

argumento da justiça acrescenta a esse corolário um apelo moral de grande valia 

perante a opinião pública. Afinal, não é justo conceder às pobres e injustiçadas 

mulheres o seu tão merecido lugar no cenário nobre da política? E essa inclusão 

não alargaria o caminho aberto por outros segmentos sociais excluídos como o 

negro e o homossexual, por exemplo? Não sairiam todos eles ganhando um certo 

espaço de representação com esta conquista? Afinal, em que medida uma 

representação mais simétrica em termos de gênero define toda e qualquer 

representação social como mais justa, mais democrática ou mais abrangente? 

[...] O problema para as mulheres está em não se fecharem no gueto das 
reivindicações estritamente femininas, sem dúvida indispensáveis e que devem 
ser postuladas cada vez com mais vigor, mas sem deixar arrefecerem os 
esforços nessa frente, em colocar à testa de todas as formas de organização de 
lutas de libertação. (GARAUDY, 1982, p.180) 

 

A participação da mulher, nestes termos, não tem por objetivo substituir a 

dominação dos antigos opressores pela dominação de grupos até então 

oprimidos, mas mudar as finalidades da sociedade, por fim a uma ordem social 

fundada, há seis mil anos, em dominações. Teria, portanto, um caráter 

“abrangente” por seu vínculo com todas as aquelas lutas de libertação, além de 

um caráter profético no sentido de que, combatendo as dominações naquilo que 

constituem sua raiz primeira e seu princípio, ela visa à libertação mais elevada, 

horizonte de todas as outras exigências de libertação, anunciadora do fim das 

dominações.  

Essa mutação na sociedade, exigiria uma tal mudança das estruturas e das 

mentalidades ao ponto que a liberação das mulheres coincidiria com a liberação 

de toda a humanidade: 

Cabe aos homens adquirirem a consciência de que, sem a feminização da 
sociedade, no seu sentido mais literal, a humanidade inteira não poderá contar 
com futuro algum. 

(GARAUDY, 1982, p.184) 



 

 

127

 

 

5.1. A mulher na prática discursiva dos candidatos  

 

No contexto das Eleições Presidenciais Brasileiras em 2002, tornou-se evidente a 

presença da mulher na prática discursiva dos candidatos. Os próprios fatos da 

campanha, relatados com detalhes e os requintes da interpretação, pela mídia, 

atestam que todos os partidos e coligações, de forma explícita ou sutil, fizeram 

uso dessa associação como estratégia comunicativa para convencer o eleitorado 

e vencer um dos pleitos mais disputados da nossa história. 

Cada candidato usou uma estratégia comunicativa diferente para associar a sua 

imagem. A escolha desse caminho pode ser traduzida também como uma 

mudança em relação às campanhas anteriores e tem como um dos motivos a 

importância que a mulher assumiu no processo eleitoral brasileiro. Se as 

primeiras damas tiveram de virar estrelas ou explorar seu natural estrelato, se a 

presença das mulheres ganhou força no discurso e no palanque de todos os 

candidatos e partidos é porque, o voto feminino, em 2002, foi maioria pela 

primeira vez na história eleitoral do Brasil. E, em função dessas circunstâncias, 

foi atribuído justamente à mulher o poder de decidir o pleito. 

Segundo o TSE, em 2002, 58,6 milhões e representavam mais da metade do 

eleitorado. Quarenta e cinco vírgula quinze por cento das eleitoras tinham entre 

25 e 44 anos e, de acordo com o IBOPE, tinham, em média, sete a oito anos de 

estudo, prestavam atenção no desempenho dos candidatos, gostavam daquelas 

mulheres com papel de destaque e estavam atentas aos detalhes. Na reta final 

da campanha, 18% ainda estavam indecisas. A maioria encarando os guias 

eleitorais como uma boa ajuda para definir o voto, mas disposta a “bater o 

martelo” na última hora. 

Tanto a mulher de Anthony Garotinho, como a de Ciro Gomes e até mesmo a 

vice de José Serra ou as “estrelas” de Lula somaram votos aos candidatos, mas, 

em toda a campanha, apareceram sempre dentro do limite historicamente 

imposto às mulheres: a posição e a imagem de coadjuvante no mundo da 

política, no “topo” da esfera pública, tradicionalmente masculino.  
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Marisa, Mônica, Rosinha, Patrícia e até Rita figuraram como auxiliar, fetiche ou 

acessório moral na campanha dos presidenciáveis, confirmando a seguinte tese 

dos movimentos de mulheres:  

 

A mesma ideologia, que interdita a sexualidade feminina, restringe as 
potencialidades de desenvolvimento da mulher, colocando-a numa posição 
desigual frente ao homem. 

(ALVES ; PITANGUY, 1991, p. 63) 

 

5.1.1. Garotinho: a mulher virtuosa 

 

O candidato do PSB, Anthony Garotinho, contou com a presença de uma mulher 

forte no seu palanque eletrônico: a esposa e candidata a sucessão no governo do 

Estado do Rio de Janeiro, que fora ocupado pelo marido. Nos meses que 

antecederam à corrida eleitoral, Rosinha figurou em inúmeras reportagens ao 

lado de Garotinho e os nove filhos do casal – cinco deles adotivos, construindo a 

imagem de uma família feliz e bem constituída.  

No HEGTV, Garotinho mesmo falou sobre o perfil da mulher: 

 

VÍDEO - Imagens de Garotinho ao lado da mulher em várias situações e, depois, 
com ela e os filhos, numa foto de família. 

ÁUDIO - Durante toda a minha trajetória, eu tive a felicidade de ter ao meu lado 
uma mulher corajosa que sempre me deu o apoio que eu precisava e me deu 
também uma família grande, unida e feliz.  

(HEGTV, 12/09/2002) 

 

Do perfil da mulher de Garotinho, o HEGTV ressaltou as qualidades de uma 

mulher idônea, de formação religiosa sólida (o casal é evangélico), uma esposa 

fiel, uma mãe exemplar, de boa aparência, bem explorada nas imagens. Primeira 

Dama atuante no campo social durante a gestão de Garotinho, Rosinha chegou a 

contar com mais de 40% das intenções de voto para governar o Rio, de acordo 

com o IBOPE (Revista Época: 09/09/2002). 

Rosinha foi classificada pela mídia como representante da mulher bem sucedida 

que não precisou se distanciar do marido para obter sucesso. Os assessores de 

Garotinho confirmaram que a influência de Rosinha sobre Garotinho é, de fato, 
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muito grande. Tanto que ele teria chegado a desmarcar compromissos de 

campanha para se entender com a ex-primeira dama, em momentos de tensão. 

Também entre os auxiliares do casal, vale a máxima: antes uma bronca pelo 

chefe que cair na “maldição da Rosa”. E Rosinha explicou: 

 

Antes de decidirmos se valia a pena eu concorrer, nós dois entramos no nosso 
quarto, sentamos na cama, colocamos os prós e os contra de tudo o que podia 
acontecer e fizemos a nossa escolha. 

(Revista Época, 09/09/2002) 

 

Com esse relato, a mulher de Anthony Garotinho ressaltou o equilíbrio, a 

harmonia, a ponderação que seriam predominantes na vida íntima do casal. Um 

modo tão sutil quanto eficaz de referendar as duas candidaturas. 

No HEGTV, a mulher do presidenciável apareceu também nos atos de campanha 

e em casa, com os filhos e o marido, em cenas que inspiravam intimidade com o 

eleitor. O casal e os filhos apareciam, repetidamente, em torno da mesa de 

jantar, brincando e lendo a bíblia no jardim, assistindo TV, em clima de “família 

sadia”, de forma eficientemente “natural”. E Rosinha testemunhou o bom caráter 

do marido:  

 

ÁUDIO - Olá, eu sou Rosinha Garotinho. Sou a mulher do Garotinho. E nesses 22 
anos que eu o conheço eu tenho a felicidade de dividir a vida com um ser 
humano muito especial. Foi por este Garotinho, que faz tudo com o coração que 
eu me apaixonei. Foi com ele que construí uma família maravilhosa. E foi com a 
força do nosso amor, da nossa união e da nossa parceria, que, juntos, criamos 
os nossos nove filhos. Mas eu quero que você saiba que, além dele ser esse bom 
administrador, ele é um excelente pai e uma pessoa maravilhosa. 

(HEGTV, 12/09/2002) 

 

A pouco mais de duas semanas do primeiro turno, a candidata ao governo do Rio 

de Janeiro destacava sua confiança no marido, num discurso com tom 

característico das mulheres de classe média que têm, na família e na religião, um 

grande referencial. Pouco antes, a mídia havia evidenciado:  

 

Rosinha cultiva a imagem de mulher simples, cuja maior realização não foi 
nenhuma grande obra [...], mas sim um casamento que já dura duas décadas e 
lhe deu nove filhos, cinco deles adotivos [...]. Sempre que pode, o casal faz 
referência às adoções, um trunfo político inatacável. 

(Revista Veja, 04/09/2002) 
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Marido e mulher, sem dúvida, foram beneficiados com a visibilidade de Rosinha:  

 

[...] Rosinha também faz a diferença. Seu desempenho é surpreendente, 
principalmente porque, aos 39 anos, nunca disputara uma eleição. Após a 
aparição na TV, a candidata ao Governo do Rio de Janeiro, que já liderava as 
pesquisas, ampliou rapidamente a vantagem. No intervalo de uma semana, 
ganhou mais de um ponto percentual por dia. 

(Revista Veja, 04/09/2002) 

 

5.1.2. Ciro Gomes: a mulher famosa 

 

Ciro Gomes, candidato do PPS, teve ao seu lado, durante toda a disputa, a 

esposa e atriz da TV Globo, Patrícia Pillar. Ela chegou a ser apontada como 

responsável por 20% das intenções de voto em favor da candidatura do PPS 

(Revista Veja, 04/09/2002). A artista e mulher de Ciro apareceu com ele nas 

prévias, na convenção e fartamente no HEGTV. As imagens mostraram Patrícia 

Pillar ao lado de Ciro nos comícios, debates, carreatas; algumas vezes, careca, 

numa recordação do período em que fez quimioterapia para vender um câncer de 

mama, numa batalha que comoveu o País.  

Esse último fato não chegou a ser explorado explicitamente no discurso de 

campanha do candidato, - o que, aliás seria de uma extrema sordidez . Mas 

pairou o tempo inteiro como pano de fundo nas prévias agendadas no cenário da 

mídia e como interdiscurso emocionalmente favorável na corrida de Ciro Gomes 

pela Presidência. 

Explicitamente, Patrícia Pillar defendeu o candidato das acusações de destempero 

e arrogância. Olhou para a câmera – olho no olho com o público - e disse que se 

apaixonou pelo marido porque ele “é um homem verdadeiro”. Rebatendo os 

ataques dos “tucanos” do marido, Patrícia Pillar recitou o seguinte texto no 

HEGTV: 

 

VÍDEO: Patrícia Pillar em plano americano e closes, sempre olhando 
profundamente para a câmera, com uma expressão séria, mas suave. 

ÁUDIO: (Patrícia fala) Você alguma vez já disse que tava morto de cansaço? Ou 
que tomou um chá de cadeira? Com certeza, você não está morto de cansaço 
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nem moeu uma cadeira para fazer um chá. Pois é. O Ciro é como eu e você. Ele 
fala o que pensa e às vezes usa força de expressão [...] Estão tentando 
convencer você de que Ciro não diz a verdade e é pavio curto. Eu convivo com 
ele e posso dizer: o Ciro é honesto, amigo, competente e uma pessoa solidária. 

 

Associada a um discurso eminentemente técnico que conferiu a Ciro Gomes ares 

de competência, a imagem de Patrícia Pillar foi considerada pelos analistas 

políticos como um grande trunfo na campanha do PPS. A atriz angariou a 

credibilidade do público, tendo interpretado sempre bons papéis nas novelas 

globais: sem-terra, na história do Rei do Gado - e jovem mãe amorosa, além de 

fotógrafa profissional competente, em Um Anjo Caiu do Céu.  

Além disso, estabeleceu imediatamente uma clara identificação com as mulheres 

trabalhadoras e companheiras fiéis. Por fim, com seus olhos verdes e encarando 

a câmera o tempo inteiro, Patrícia procurou envolver o telespectador, tratando-o 

por “você”. Tentou persuadir o eleitor com um alerta final (“estão tentando 

convencer você”...), seguido de um depoimento contundente: “Eu convivo com 

ele e posso dizer...”. Ela insistia e persistia: os opositores de Ciro, que não 

convivem com ele, não poderiam afirmar nada sobre a personalidade do 

candidato... 

Patrícia, portanto, tentou penetrar na consciência do eleitor, fundamentando a 

sua crítica aos “ataques” sofridos pelo marido. 

No dia sete de setembro, o discurso de Ciro Gomes esteve ligado às mulheres. 

Patrícia Pillar gravou este texto, em tom de desabafo:  

 

VÍDEO – Patrícia em Plano Americano e falando para a câmera. 

ÁUDIO - Todo mundo diz que o amor é cego. Mas não pensem que o meu amor 
é cego. Se o Ciro não fosse honesto, competente e apaixonado pelo Brasil, 
certamente eu não me envolveria nessa batalha [...] Eu não sei se você sabe 
que uma parte da minha família é do Ceará e eu já acompanhava e admirava a 
história dele como político, muito antes de conhecê-lo pessoalmente. 

(HEGTV, 07/09/2002) 

 

Esse depoimento de Patrícia foi seguido de um anúncio, feito pelo locutor da 

campanha, que lembrava a chamada de uma novela que aparecia inclusive 

escrito ao lado de uma imagem da atriz: “É uma grande história de amor, uma 
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verdadeira história de luta”. Em seguida, Ciro declarava o amor pela 

companheira: 

 

VÍDEO – Ciro, em close e plano americano, de costas para alguns prédios, como 
se estivesse na varanda de um apartamento. 

ÁUDIO - Ela é uma parceira, que me enche a alma, me completa...eu não sei 
mais viver sem ela, sem o carinho, sem o apoio, sem a lucidez, sem os 
conselhos, sem a força, naquela hora difícil em que você se sente agredido, 
injustiçado, ela sempre te traz uma palavra de encorajamento, uma palavra de 
carinho, que acalma a alma, e uma palavra de lucidez, ela tem planos, vamos 
por aqui, vamos por ali, ela está mordida com essas coisas que estão 
acontecendo. E ela pra mim é um presente que Deus me deu.  

(HEGTV, 07/09/2002) 

 

Durante a campanha, a atriz se irritava toda vez que alguém atribuía a ascensão 

do marido ao Efeito Pillar. Mas não fazia questão de reconhecer o peso de sua 

credibilidade: “Tenho 20 anos de carreira e construí uma postura de vida” 

(Revista ISTOÉ, 31/07/2002). Além disso, Patrícia não teve como contestar os 

resultados das pesquisas ou se contrapor à opinião de especialistas de peso na 

análise das preferências eleitorais. 

O presidente do IBOPE Augusto Montenegro chegou a declarar: “Ciro é 

carismático, tem emoção e a combinação com Patrícia o fortalece (Revista 

ISTOÉ, 31/07/2002). Já a analista Lúcia Heráclito afirmou: “não há dúvida de 

que a conjugação dos bons fatores que cercam Patrícia é repassada para Ciro” 

(Revista ISTOÉ, 31/07/2002). E acrescentou que “a relação de amor entre o 

casal emocionou o eleitorado, principalmente o feminino”. A tese também foi 

comprovada pela pesquisadora Maria Teresa Monteiro, do Instituto Retrato: “o 

Instituto apontou um fenômeno nacional: o surgimento espontâneo do nome de 

Patrícia e o sucesso avassalador do casal no universo feminino” (Revista ISTOÉ, 

31/07/2002). 

Indiscutivelmente, Patrícia foi o pilar que ajudou definitivamente o presidenciável 

escalar mais de vinte e dois pontos na preferência do eleitorado, segundo as 

pesquisas de opinião, abalando a posição de José Serra, do PSDB, dificultando o 

avanço de Anthony Garotinho, do PSB, e atraindo até alguns eleitores simpáticos 

ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.  
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Outras mulheres deram sua palavra pelo candidato Ciro Gomes. Primeiro, foram 

diretoras de escolas municipais e estaduais que lidaram com o ex-governador do 

Ceará e ex-prefeito de Fortaleza. Elas respondiam à pergunta: “Você sabe quem 

é Ciro Gomes?” E respondiam com elogios: 

 

VÍDEO – Imagens dessas mulheres, senhoras de meia idade, respeitáveis, dando 
os seus depoimentos em seqüência. 

ÁUDIO - Eu reputo Ciro como Brilhante [...] Ele tem perseverança no que faz, 
tem dinamismo no que realiza [...] Um belo caráter [...] Ele não tem medo de 
lutar, é agressivo...ele se defende e conta a verdade...geralmente a verdade dói 
[...] Pela sinceridade dele, muita gente não gosta porque às vezes as pessoas 
não gostam de ouvir a verdade e ele diz a verdade com veemência [...] Ele já 
tem uma bagagem bem boa, porque ele pode parar onde parar e abrir a 
bagagem e mostrar o quanto ele fez, o quanto ele é e o quanto ele vale. 

(HEGTV, 05/09/2002) 

 

Entretanto, inesperadamente, foi também uma questão de gênero a bloquear o 

avanço e, em seguida, empurrar para baixo a candidatura de Ciro Gomes. Uma 

questão importante encerrada numa simples resposta, em tom jocoso e 

interpretado como desrespeitoso às mulheres, inclusive pelos eleitores do sexo 

masculino. Questionado em entrevista coletiva sobre o papel da atriz na 

campanha, Ciro respondeu e todas as revistas de circulação nacional, publicaram 

a resposta: “Minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é 

dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental”. Diante do silêncio 

geral, acrescentou: “Evidentemente, eu estou brincando”. 

A “brincadeira” de Ciro foi explorada pelo candidato José Serra e levada bem a 

sério, em particular, pelas mulheres. Visto pela ótica das feministas, o candidato 

cometeu a agressão de reduzir a mulher a um mero objeto de desejo e 

satisfação sexual. Segundo uma visão mais doméstica e tradicional, Ciro Gomes 

teria tratado a própria esposa com desrespeito, como se ela fosse a amante e 

não a proclamada “Rainha do Lar”. Afinal, o discurso traduziu que 

“representação” Ciro construiu a respeito das mulheres e desagradou tanto às 

emancipadas quanto àquelas mais conservadoras.  

No discurso que Ciro dirigiu especificamente às mulheres a esse respeito, o 

candidato ressaltou o fato de ter escolhido cinco mulheres para Secretárias de 

Estado, quando governou o Ceará, e quatro, quando administrou a capital do 

Estado, Fortaleza. Além disso, ele justificou uma política social “focada na 
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mulher”, exaltando a sua sensibilidade, uma maneira de contradizer José Serra, 

que havia condenado a insensibilidade do candidato do PPS: 

 

VÍDEO – Ciro, de gravata e paletó, em Plano Americano, com as cores da 
bandeira do brasil ao fundo e o seu número e logomarca no canto esquerdo 
superior da tela. 

ÁUDIO - A política social do nosso governo, numa e noutra experiência focou-se 
na mulher, pelo simples fato de que a minha sensibilidade me aponta – e eu 
acertei em cheio – de que a mulher é muito mais capaz de sentir o verdadeiro 
drama de uma sociedade injusta, perversa, violenta e desigual, como é também 
é muito mais capaz de encaminhar soluções simples e muito mais baratas que se 
acomodem aos pobres orçamentos da administração pública brasileira. 

(HEGTV, 07/09/2002)  

 

Ciro elogiava as mulheres, suas colaboradoras e o gênero feminino, em geral, e 

ainda justificava o seu acerto, com uma crítica indireta ao oponente Lula, do PT, 

que não havia tido qualquer experiência administrativa pública até então: 

 

Antes de ser candidato a Presidente da República, procurei acumular uma longa 
experiência...já se vão mais de 20 anos. 

(HEGTV, 07/09/2002)  

 

Além disso, o candidato do PPS recordou as realizações dele para melhorar a 

vida das mulheres. Tudo isso para comprovar  

 

[...] o profundo e definitivo respeito que sempre tive e continuo tendo, cada vez, 
mais, pela causa das mulheres brasileiras. 

(HEGTV, 07/09/2002) 

 

E por quê? Ele respondeu, pronunciando um longo discurso, no qual se explicou, 

desculpou-se, tentou atingir o coração e a consciência das mulheres: 

VÍDEO – Ciro, de gravata e paletó, em Close, com as cores da bandeira do brasil 
ao fundo e o seu número e logomarca no canto esquerdo superior da tela. 

ÀUDIO – Tudo isso porque muitas mulheres têm me perguntado, nas ruas, sobre 
um ataque, mais um, que o candidato dos poderosos me fez. Desta vez, tenta-se 
confundir as mulheres brasileiras, fazendo usar uma brincadeira que eu até 
posso pedir desculpas, se é uma brincadeira de mal gosto. Mas é uma 
brincadeira tirada do contexto. O destino tem apresentado a mim e a minha 
mulher, Patrícia Pillar, situações muito duras ultimamente. E nós encontramos 
essa fórmula de driblar as dificuldades, as angústias e ansiedades, ora de saúde 
ora desse desafio de enfrentar os poderosos brasileiros em condição desigual. 
Ela brinca comigo, eu brinco com ela. Uma dessas brincadeiras foi tirada 
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completamente do seu contexto para fazer parecer a você mulher que eu não 
estaria à altura de respeitá-la, na Presidência da República [...] Agora invadem o 
meu lar, avançam na minha relação de amor com a minha mulher. [...] Você 
mulher, olhe no meu olho. Você, além de muito inteligente, tem, no seu coração, 
a sensibilidade necessária pra saber se há honestidade nas minhas palavras se 
há boa intenção nas minhas palavras. Eu lhe afirmo, em homenagem à minha 
mãe, em homenagem à minha mulher, em homenagem à minha ex-mulher, em 
homenagem à minha filha adolescente, que acabou de me dar a alegria de 
passar no vestibular: eu respeito você e eu quero a sua ajuda para mudar o 
Brasil 

(HEGTV, 12/09/2002) 

 

Dias depois, Ciro voltou a falar sobre as realizações dele para atender à uma 

necessidade básica da mulher trabalhadora: a construção de creches; a esse 

respeito, criticou o governo FHC:  

 

O País tem pouco compromisso com pré-escola. Essas mulheres vivem correndo, 
loucamente, daqui pra lá, atrás de emprego, e não têm onde deixar as crianças. 

(HEGTV, 16/09/2002) 

 

Em seguida, ligou as providências que tomou nesta e em outras áreas à escolha 

de mulheres para colaborar com o seu governo, ressaltando a competência de 

cada uma delas. O discurso de Ciro era ratificado por mulheres. Entre outras, a 

Ex-Secretária de Ação Social do Governo Ciro, Fátima Catunda, a Presidente da 

Casa da Esperança, Fátima Dourado, a Ex-Secretária Estadual de Administração, 

Ana Lourdes Almeida, a Ex-Secretária Estadual de Educação, Maria Luiza Chaves 

e a Ex-Secretária Estadual de Saúde, Ana Maria Cavalcanti que, sobre a 

administração do ex-governador do Ceará afirmou: “Era um governo com a força 

da mulher muito presente”. 

A Coordenadora do Núcleo de Atendimento a Mulher Vítima de Violência 

Doméstica, Mônica Barroso, destacava o modo como Ciro tratava as sua 

colaboradoras: “Nunca nos sentimos menores, ou melhores ou piores, ou 

subalternas ou submissas a ele [...] Ele sempre nos tratava de igual para igual”. 

E Ciro acrescentava:  

Porque sempre foi uma relação de muita franqueza. Eu nunca vesti máscaras. 
Nunca quis parecer um super homem, perfeito, o super homem, incapaz de 
errar, incapaz de dizer uma bobagem, incapaz de mostrar uma emoção. 

(HEGTV, 16/09/2002) 
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Patrícia Pillar encerrava esse discurso. 

 

VÍDEO – A atriz apareceu num ambiente claro, com algumas flores num jarro, ao 
fundo. A câmera vai fechando no rosto dela, enquanto ela dava o seu 
depoimento. 

ÁUDIO - Este é o verdadeiro Ciro. O Ciro que as pessoas que trabalharam com 
ele, puderam conhecer, aprenderam a gostar e a respeitar. O carinho que essas 
mulheres têm pelo Ciro, é verdadeiro. É um reflexo de tudo o que Ciro sempre 
demonstrou por todas nós: respeito e admiração. Ele compartilhou comigo o 
momento mais difícil da minha vida e, isso, eu não vou esquecer. Assim como eu 
e essas mulheres, quanto mais você conhece o Ciro, mais você gosta dele. 

(HEGTV, 16/09/2002) 

 

Em outras edições do HEGTV, Patrícia defendeu Ciro das críticas feitas pelas 

feministas:  

 

Se elas tivessem o marido que eu tenho, não estariam falando. Ciro não é 
empacotado para venda e uso externo. É uma pessoa linda, um homem honesto 
e tem um passado limpo. 

(HEGTV, 18/09/2002) 

 

Na última edição antes do primeiro turno, a atriz agradeceu aos eleitores: 

 

Eu também queria agradecer o carinho que a gente recebeu durante toda essa 
caminhada. Obrigada. Um beijo. 

(HEGTV, 03/10/2002) 

 

Nada feito. Nem o discurso amoroso nem a credibilidade de Patrícia conseguiram 

atenuar a rejeição à candidatura do PPS. Por aquela “brincadeira”, envolvendo as 

mulheres, o presidenciável despencou rapidamente nas pesquisas de intenção de 

voto. A questão do gênero foi um golpe pesado no nocaute sofrido pelo 

candidato forçado a passar as últimas semanas de campanha, de certa forma, 

implorando que os eleitores voltassem o olhar para as suas propostas e projetos 

para o Brasil.  
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5.1.3. José Serra: a mulher independente 

 

Em 2002, os correligionários da situação chegaram a lançar uma mulher na 

disputa pela presidência da República: Roseana Sarney, do PFL, começou 

inclusive a fazer campanha pública e não decepcionou. Nos primeiros meses do 

ano, chegou ao segundo lugar nas intenções de votos, ancorada em 60% da 

preferência feminina, segundo o IBOPE. O apoio de gênero implodiu depois que a 

candidata não conseguiu explicar a origem dos 1,34 milhão de reais encontrados 

pela Polícia Federal no escritório do marido, Jorge Murad. Um caso amplamente 

divulgado pela Imprensa: 

 

[...] O casal arranjou sete versões para explicar a origem do dinheiro [...] Como 
nenhuma versão mereceu crédito, saiu a oitava. [...] A dinheirama, conforme os 
advogados de Jorge Murad e Roseana Sarney, teria sido doada à campanha 
presidencial da candidata [...] Essa, ninguém engoliu. [...] A reação do país foi 
imediata e fraturou a candidatura da ex-governadora. 

(Revista Veja, 17/04/2002) 

 

Quando a Polícia Federal divulgou a foto da fortuna encontrada no escritório da 

Lunnus, de propriedade de Murad, Roseana contava com 24% das intenções de 

voto, conforme pesquisa da Datafolha.4 Alguns setores do PT começaram, 

inclusive, a temer pela candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que decolara 

com 35% da preferência do eleitorado, segundo a mesma pesquisa. Em 

simulações de segundo turno, Roseana vencia qualquer oponente, inclusive Lula. 

Com o escândalo, abalada também com as denúncias de envolvimento de sua 

empresa com as fraudes da SUDAM, Roseana Sarney desistiu de concorrer ao 

Palácio do Planalto e preferiu candidatar-se ao Senado. 

No lugar de Roseana, subiu ao palanque o Ministro José Serra, contudo, as 

mulheres permaneceram em cena, representadas pela deputada federal Rita 

Camata, do PMDB capixaba, que agregou alguns valores à candidatura 

situacionista, além da sua bela aparência. Rita Camata tem uma trajetória 

política associada, inclusive pela mídia, à luta especialmente em favor dos 

                                                        
4 Site da Datafolha. <http://www1.uol.com.br/folha/datafolha/eleicoes> Acessado em 
17/04/2002. 
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Direitos da Criança e do Adolescente, e à gestante, com atuação significativa na 

aprovação da licença maternidade de quatro meses (inclusive para a 

trabalhadora rural). Sua candidatura à Vice-Presidência foi justificada nesses 

termos na propaganda eleitoral de José Serra:  

 

VÍDEO – Imagens de Rita Camata com gente do povo, principalmente crianças, 
idosos e mulheres. Em seguida, com José Serra, com imagens da bandeira do 
Brasil tremulando ao fundo. 

ÁUDIO – Rita Camata, capixaba, mãe de dois filhos, deputada federal por quatro 
vezes. A presença de Rita Camata como vice-presidente, na chapa de José Serra 
é uma demonstração concreta do compromisso de Serra com as mudanças. 

(HEGTV, 20/08/2002) 

 

Com essa apresentação, José Serra ressaltava o perfil historicamente 

oposicionista de Rita, agregando este valor ao seu perfil de candidato. Por outro 

lado, interditava o seu próprio discurso, quando admitia precisar da presença 

dela para deixar mais claro o seu compromisso com as mudanças. 

Aos poucos, apesar de coadjuvante, Rita Camata assumiu um papel de destaque 

na campanha, com constantes aparições ao lado do presidenciável tucano e no 

HEGTV, onde proferia quase sempre um discurso especialmente endereçado às 

mulheres: 

 

VÍDEO: Rita Camata em Plano Americano alternado com Closes, sempre olhando 
para a câmera, buscando o contato com o telespectador. Ao fundo, imagens do 
clip sobre o Projeto 2ª.Feira, com mulheres empunhando suas carteiras de 
trabalho e imagens de mulheres ao lado de seus filhos. 

ÁUDIO: A mulher sofre várias vezes com o desemprego. Sofre com o problema 
dela, com o problema do marido, com o problema dos filhos. Não tenha dúvida: o 
meu papel nesta campanha é ficar aqui, sempre defendendo os interesses das 
mulheres. Os homens que me desculpem, mas eu vou mesmo é puxar a brasa pra 
nossa sardinha. Porque a mulher, para arrumar trabalho, precisa ter creches e 
terá; precisa ter escolas seguras para deixar os seus filho; isso é fundamental 
para quem precisa ser trabalhadora e mãe ao mesmo tempo; sou candidata na 
chapa de José Serra porque tenho certeza de que ele vai fazer a grande mudança 
que o Brasil precisa agora: criar empregos. E o meu papel é garantir que, neste 
Brasil de emprego, as mulheres vão ter as mesmas oportunidades que os homens.  

(HEGTV, 22/08/2002) 

 

Com esse discurso, repetido com outras palavras em edições posteriores, Rita 

Camata se colocou ao lado das mulheres, como amiga e companheira de luta, na 
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qualidade de mulher, trabalhadora e mãe. Procurou criar um vínculo e um canal 

de comunicação fácil com a eleitora usando expressões populares como “nossa 

sardinha” para dizer “nosso lado” e marcou bem de que lado estaria, incluindo-

se, com pronome possessivo “nosso”, no lado de todas as mulheres como ela. 

Elevou sua candidatura a vice-presidente, na chapa de Serra, ao status, à missão 

de abrir caminhos e criar oportunidades para a mulher. 

Segundo pesquisa encomendada ao Instituto Toledo & Associados, o único vice 

que acrescentou intenção de voto ao candidato foi “uma” vice, justamente Rita 

Camata, a quem foram atribuídos 10,1% dos votos para Serra  (Revista ISTOÉ, 

07/08/2002). 

Na sua “vitrine” do gênero feminino, José Serra contou com alguns adicionais 

relevantes, como a participação da repórter Valéria Monteiro como 

apresentadora principal do seu programa na TV. Valéria aparecia sempre para 

introduzir temas importantes da campanha. E numa das edições do programa 

eleitoral de Serra, entrevistou Rita Camata, dando ênfase justamente ao fato da 

deputada ter sido, em toda a história republicana do Brasil, a única candidata 

mulher à Vice-Presidência e “uma mulher que demonstrou garra para aprovar 

mudanças importantes para a vida dos brasileiros”. 

Além de explicar por que teria aceito compor a chapa PSDB-PMDB, Rita Camata 

afirmou que seria uma “vice-presidente atuante”, contrariando a noção, já 

estabelecida, de que os vices são sempre inoperantes e as críticas da oposição 

de que ela teria entrado no jogo eleitoral para “enfeitar” candidatura de José 

Serra. A deputada ressaltou que, hoje, no Brasil, “de cada quatro famílias, uma é 

chefiada por mulheres”, numa demonstração de que, “a mulher está ocupando 

espaço”, mas deixou claro que há muitas conquistas que a serem asseguradas ao 

gênero feminino, inclusive a equiparação salarial com os homens. 

Entremeada por mini clipes e palavras de ordem, a entrevista praticamente 

ocupou todo o espaço reservado para José Serra, no programa do dia 29 de 

agosto de 2002. No trecho final daquela edição, Rita Camata reapareceu, ao lado 

de José Serra, em vários momentos da campanha (inclusive em showmícios). 

Num deles, fala firme, num tom característico do discurso feminista, endereçado 

à gente do campo: 
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VÍDEO – Rita com um microfone em punho, mangas arregaçadas, gesticulando 
muito, num discurso dirigido a uma platéia de maioria feminina. Ao fundo, um 
cenário com a logomarca de José Serra. 

ÁUDIO – Já capinei, apanhei café, colhi arroz, bati feijão. Já fiz tudo o que um 
homem e uma mulher do interior fez, neste país... 

 

José Serra dedicou um programa inteiro às mulheres trabalhadoras, quando 

falaram mulheres do povo e figuras famosas como a cantora Nana Caymmi, a 

mãe do cantor Cazuza, Lucinha de Araújo, e a roteirista de novelas da TV Globo 

Glória Perez. Esta última fez um discurso veemente contra a impunidade, 

trazendo à memória o caso do assassinato da atriz Daniela Perez, sua filha. 

“Mudar as leis penais é reconhecer que a população honesta também tem direito 

aos direitos humanos; por isso, eu quero Serra”, afirmou a roteirista, numa 

crítica indireta ao PT que sempre esteve identificado com a defesa dos direitos 

dos apenados, indiscriminadamente. 

Dona Maria Nazaré, uma paraibana de Monteiro, foi uma figura feminina que, 

como vimos, de anônima, ascendeu à quase celebridade no programa de Serra. 

Seu depoimento de mulher simples, humilde, agregava esses valores à figura de 

um Serra quase sempre definido como prepotente. E ela havia pedido para “dar 

uma palavra por ele”...assim também teria ocorrido com Nana Caymmi, que 

afirmou que só faz as coisas “com o coração”.  

Já a mãe de Cazuza, deu o seu depoimento em favor do candidato porque ele 

teria colocado o Brasil como “referência internacional no combate à AIDS”. 

Lucinha de Araújo importava para o discurso pró-Serra a memória do seu filho, 

Cazuza, na luta contra a doença. Cazuza, que o Brasil inteiro recorda com 

respeito, pelo talento, e com compaixão, pelo fim dramático (HEGTV, 

05/09/2002). 

Falando diretamente às mulheres, José Serra explicou porque teria dado uma 

atenção especial à saúde feminina no seu Ministério, associando a figura da 

mulher aos sonhos, aos desejos de estabilidade, de segurança e realização, de 

toda a família: 

VÍDEO – O candidato do PSDB, em plano americano, com recortes de imagens 
de mulheres em várias situações ao fundo. 

ÁUDIO - Todo mundo diz que as mulheres são sonhadoras. Mas é incrível como 
são elas as que lutam pra realizar os sonhos da família inteira: a casa arrumada, 
uma televisão, uma geladeira nova. São elas que lidam com a dura realidade de, 
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quando o dinheiro acaba e os sonhos continuam. São elas que precisam de um 
atendimento melhor na saúde, quando ficam grávidas, quando levam seus filhos 
aos postos de saúde. Por isso, quando eu fui ministro da saúde, nós tivemos a 
preocupação de melhorar muito o atendimento da mulher, não só porque elas 
merecem, mas porque, ao cuidar da saúde da mulher, a gente cuida da saúde da 
família inteira. E é esse princípio fundamental que eu pretendo adotar quando eu 
for presidente. 

(HEGTV, 05/09/2002) 

 

Nesse programa especial, também não faltou a presença de Rita Camata que 

afirmou que o candidato tratava as mulheres com respeito e dignidade. Foi ela 

quem introduziu as ações do ex-ministro José Serra em favor da saúde da 

mulher, com algo que foi “dito e feito”. Seu relato ganhava a credibilidade da 

palavra abalizada da parlamentar oposicionista e comprometida com as causas 

femininas.  

José Serra ainda associou suas propostas para a segurança pública, para o 

emprego e a renda, ao compromisso de ir ao encontro de uma preocupação das 

mulheres e teve o cuidado de fazer uma ressalva: “Isso não significa excluir os 

homens, mas incluir mais as mulheres no mercado de trabalho”. Nesse aspecto, 

fez um anúncio ousado: “Eu vou estabelecer um sistema de cotas para que as 

mulheres ocupem mais cargos de chefia, corrigindo as distorções e injustiças que 

ainda existem”. Além dessas cotas, ele anunciou a criação de uma rede de 

creches e escolinhas infantis: a Rede Quero Quero: “Olha, não dá pra falar de 

emprego para mulheres, sem falar de onde e com quem elas vão deixar seus 

filhos”. 

O quero-quero era apresentado como aquele pássaro “valente, trabalhador que 

faz tudo para proteger sua família, assim como as mães trabalhadoras do Brasil”. 

Ele foi o tema de um dos clipes mais repetidos durante a campanha: 

 

O quero-quero cantou na minha janela: Brasil, pense direito o que melhor pra 
gente. Se José Serra já fez tanto na saúde, é o mais preparado pra ser nosso 
presidente. Eu quero-quero José Serra; é José Serra pra mudar. Com ele, não 
tem lero-lero, vou ouvir o quero-quero, José Serra, eu quero lá.  

(HEGTV, 05/09/2002) 

 

Com as cotas e as creches, o candidato atingia estrategicamente as mulheres de 

classe média e média alta, empregadas e postulantes a cargos de chefia e 

mulheres de baixa renda que dependem de creches para trabalhar sossegadas. E 
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aí o discurso para o gênero feminino se cruzava com o discurso do know how, da 

competência, qualidade que faltaria ao seu principal oponente, Lula: na voz do 

próprio Serra: “não dá pra falar” [...] “sem falar de onde e com quem”. No jingle 

da campanha: “Ele é o mais preparado pra ser nosso presidente”. 

Na campanha de José Serra, o adicional feminino menos relevante foi a presença 

da esposa do candidato. Sylvia Mônica Serra - chilena, 58 anos (na época), dois 

filhos, um neto - e descrita como dona de um perfil semelhante ao de Ruth 

Cardoso, “a única primeira dama com carreira ‘descolada’ do marido, o 

Presidente Fernando Henrique” (Revista Época, 09/09/2002). 

Mônica é psicoterapeuta, professora universitária e conheceu o José Serra 

durante os anos de exílio no Chile. Citada como parente distante de Salvador 

Allende, presidente socialista chileno que acabou deposto e assassinado pelos 

opositores direitistas. No HEGTV, a mulher “independente” foi mostrada poucas 

vezes ao lado de José Serra. Apareceu discretamente em clipes e no segmento 

de metacampanha, sempre em contato com os eleitores, embora tenha admitido 

publicamente que fez campanha pela primeira vez para o marido.  

 

5.1.4. Lula: a companheira na mudança  

 

Marisa Letícia Lula da Silva também estreou na campanha do marido e principal 

candidato à sucessão presidencial, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Aos 52 

anos, a mulher de Lula foi fotografada e filmada nos palanques mais magra, com 

a expressão facial suavizada pelo que a Imprensa descreveu como sendo “um 

lifting e cabelos cortados por Wanderley Nunes, o mesmo cabeleireiro de Gisele 

Bündchen” (Revista Veja, 04/09/2003). A transformação seria o resultado de 

uma consulta feita por Marisa ao marqueteiro da campanha petista, Duda 

Mendonça, na tentativa de reverter os 33% de rejeição no eleitorado feminino 

atribuídos a Lula. Duda teria dito que o povo brasileiro não a conhecia e 

precisava saber que o candidato tem mulher, filhos, uma família. Eliane Brum 

relata: “Marisa gravou depoimento para o programa partidário, reformulou a 

imagem e foi para os palanques” (Revista Veja, 04/09/2003).  

Neta imigrantes italianos, filha de agricultores, ex-babá e ex-operária, Marisa 

chegou a declarar que gosta mesmo é de “estar com o pé no chão, cuidando dos 
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animais que cria no sítio da família, nos arredores de São Bernardo do Campo” 

(Revista Veja, 04/09/2003). Em vez disso, cumpriu, pela primeira vez, uma 

intensa agenda de campanha, muitas vezes até sem Lula. “Eu sempre participei 

da campanha, viajei com Lula, mas não aparecia”, recordou. Segundo um amigo 

próximo acredita que ela mudou de postura por ter percebido que aquela seria a 

última chance de Lula. 

A postos na campanha, mas para mostrar o lado família do candidato, a mulher 

de Lula constituiu-se uma presença tímida em público, cedendo o espaço no 

discurso de gênero forte e combativo para a governadora de São Paulo, Marta 

Suplicy, também do PT. Nas fotos impressas nos jornais e revistas de todo o 

País, Marisa e Marta pareciam irmãs e cumpriam, cada qual, a sua missão na 

campanha do candidato, em sua quarta tentativa de chegar ao Planalto. Mas os 

parentes do casal revelaram que, “em casa, Marisa Lula da Silva governa 

absoluta e com mão de ferro, como boa decendente do matriarcado italiano”. 

No HEGTV, Marisa apareceu de relance, em algumas situações de campanha, 

inclusive no último comício do primeiro turno, em 29 de setembro de 2002, 

quando Lula, aparentando emoção, rendeu uma homenagem à companheira:  

 

Esse é o momento mais importante da minha vida. Eu devo isso, a essa 
companheira que nunca apareceu na televisão, que sempre se recusou a dar 
entrevista, mas, sem ela, eu não teria chegado onde cheguei: a minha 
companheira Marisa, com quem eu vivo há vinte e oito anos. 

(HEGTV, 01/10/2002) 

 

Outra mulher que construiu o cenário do gênero feminino na campanha de Luiz 

Inácio Lula da Silva foi a mãe dele, Eurides Ferreira de Melo. A revista Época, de 

05/08/2002 publicou uma reportagem de seis páginas, com fotos, sobre a “saga” 

vivida por esta mulher tipicamente nordestina. Abandonada pelo marido, dona 

Lindu criou praticamente sozinha oito filhos, enfrentando a pobreza. Maria, a 

irmã mais próxima de Lula, declara: “São muitas as lembranças desse tempo. 

Nenhuma boa...”. 

Segundo a Época, foi Dona Lindu quem apelidou Lula, que não esconde a 

admiração pela mãe: “Nunca vi minha mãe sem esperança, nem nos piores 

momentos. Ela me provou que é possível vencer na vida” (Revista Época, 

05/08/2002). 
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Com a figura de Dona Lindu no entorno, o candidato do PT à Presidência da 

República incorporou mais um apelo àquelas mulheres que hoje são, inclusive, 

maioria em muitos recantos do País. Mulheres chefes de família, que enfrentam 

as adversidades da vida com esforço e dão aos filhos a dignidade de terem um 

lar estável e constituído, apesar da ausência da figura paterna, da exemplar 

figura masculina.  

Na associação da história de Dona Lindu à candidatura de Lula, o sexo feminino é 

representado, portanto, não mais como “sexo frágil”, contribuindo, de certo 

modo, para transformar a sua identidade.  

No HEGTV, o discurso dirigido às mulheres era sempre muito emotivo, a começar 

pelo texto interpretado por uma jovem que, até então, havia representado uma 

repórter. 

 

VÍDEO – A repórter, que sempre aparecia de cabelos presos, inicia o texto como 
de costume, só que falando a um microfone, sem olhar de frente para a câmera. 
O Plano Americano estava mais aberto, depois fechava-se pouco a pouco, até 
mudar para um Close, num enquadramento totalmente diferente das 
participações anteriores da “repórter”. O cenário era azulado, com uma luz 
lateral e muitas sombras, dando a impressão de um certo intimismo. A um certo 
ponto do texto, quando a repórter se revelava ainda mais “simplesmente 
mulher”, ela soltava os cabelos. No final, virava-se e saía de cena, encerrando o 
seu depoimento. 

ÁUDIO – E de repente, os políticos descobriram que somos a maioria do 
eleitorado e encheram sua propaganda de mulheres. Não perceberam que o 
mundo mudou, ou melhor, que nós mudamos o mundo e que os velhos truques 
já não funcionam mais. Chega de preconceito, quero todo o meu direito! Quero 
ser tratada como igual. Com exceção, naturalmente, dos momentos em que 
gosto de ser frágil, feminina, sensual. Quero casa, ter família, filhos e ser uma 
mãe maravilhosa. Pra isso, nasci mulher. Mas também quero justiça e 
oportunidade, quero ter meu emprego, meu salário, meu dinheiro pra comprar 
as coisas pra mim e para os meus filhos! Sem depender de marido. Quero um 
pouco mais de luz própria e de paz. Quero sofrer menos, quero viver mais. Foi 
por isso, que resolvi parar, examinar...e, desta vez, fazer diferente: Viva, Lula, 
presidente!! (Aplausos e gritos de “Lula”). 

(HEGTV, 16/09/2002) 

 

Uma segunda inserção dirigida às mulheres, mostrava desportistas em situações 

de limite, idosas tomando cerveja, fazendo campanha eleitoral, executivas no 

escritório ou trocando o pneu do carro, trabalhadoras em profissões quase 

sempre reservadas a homens: soldado, médico, juiz, piloto, boiadeiro, bombeiro, 

motorista de ônibus, taxista. E uma última, na beira do mar, de mão estendidas 
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para o céu, com um slogan sobre a mudança escrito no alto e a estrela do PT, no 

canto da tela.  

A câmera mostrava todas essas mulheres em ação e depois fechava um pouco 

mais no rosto delas, exceto quando estavam em situação de miséria, de 

constrangimento (como uma camponesa colhendo os galhos secos no Vale do 

Jequitinhonha e uma favelada segurando um bebê esquálido nos braços). Todas 

estavam em ação nesse clip que ilustrava uma música, cuja memória ficou 

associada aos anos de resistência à ditadura militar e à repressão política: 

“Sonho Impossível”, interpretada por Maria Betânia. A canção tem uma letra que 

também evoca a mudança:  

 

ÁUDIO - Sonhar mais um sonho impossível. Lutar, quando é fácil ceder. Vencer o 
inimigo invencível. Negar, quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável, 
romper a incabível prisão. Voar, no limite improvável, tocar o inacessível chão. É 
minha lei, é minha questão. Virar este mundo, cravar este chão. Não importa 
saber, se é terrível demais. Quantas guerras terei de vencer, por um pouco de 
paz.  

 

Nesse ponto, a música baixou (foi a BG), e um apresentador dirigiu algumas 

palavras diretas e explicitamente à mulher brasileira, ressaltando sua história de 

luta e capacidade de mudança:  

 

Você que mudou as regras do jogo, que venceu os preconceitos, que conquistou 
seu espaço. Você que fez coisas que ninguém acreditava que você seria capaz de 
fazer, agora, tem, nas mãos, a oportunidade de mudar os destinos do seu País. 

 

Aqui a música subiu na “frase: Brotar do impossível chão”. E o apresentador 

concluiu, com o slogan: “Se você não muda, o Brasil não muda” (HEGTV, 

26/09/2002). 

Além da homenagem à Marisa, citada anteriormente, um elemento marcante no 

discurso de gênero ficou reservado para a última semana de campanha de Lula, 

antes do segundo turno. Principalmente no discurso eletrônico, o presidenciável 

se dirigiu às mulheres e aos indecisos, os quase-Lula: 

 

VÍDEO – Lula, vestindo camisa e gravata, com o pessoal de sua equipe 
trabalhando ao fundo, numa imagem desfocada. Lula encara a câmera e fala 
sério. 
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ÁUDIO - Tá chegando a hora. Agora, só faltam poucos dias pras eleições. 
Durante todos esses programas eleitorais, vocês viram, tenho falado 
exclusivamente dos meus projetos para um novo Brasil. Hoje, quero pedir a sua 
permissão, para não falar de projetos. Quero apenas conversar com as mulheres 
e com os homens do Brasil que estão quase votando em mim. Vejam, a esta 
altura, existem praticamente três tipos de eleitores: os que já votam em mim e 
eu agradeço a confiança, os que estão votando em outros candidatos e que 
merecem de mim o mesmo respeito e aqueles que estão quase, quase se 
decidindo a votar em mim. Vejam, meus amigos e minhas amigas quase-Lula, 
sei que vocês também querem a mudança do nosso País. Sei que vocês 
compreendem a necessidade do Brasil ter um governo que vai se preocupar com 
o desenvolvimento, com o futuro, mas que não vai esquecer os pequenos, os 
mais fracos, os famintos, sempre tão esquecidos. Eu preciso do seu voto de 
confiança e, sinceramente, eu mereço esta oportunidade para a qual tanto me 
preparei. Veja, minha amiga quase-Lula, do mesmo jeito que você quer ser feliz 
e não quase-feliz, o Brasil precisa de uma mudança e não de quase uma 
mudança porque temos que enfrentar uma crise e não uma quase-crise e você 
precisa de um emprego e não de um quase-emprego. Não é verdade? Tenho um 
grande apoio para governar o País: dos empresários, dos sindicatos, dos maiores 
economistas, de dois Ex-presidentes da República – Itamar Franco e José 
Sarney, de políticos de todos os partidos, de importantes lideranças das Forças 
Armadas...só falta o seu voto. Pense nisso com muito carinho, até porque, no dia 
da eleição, não existe na maquininha o botão do quase. E que Deus lhe ilumine. 

(HEGTV, 01/10/2002) 

 

Na última cartada, os marqueteiros de Lula atacaram com um clip em que 

aparecem mulheres grávidas ou com os filhos nos braços. Todas lindas, vestindo 

o branco da paz, outro elemento forte no discurso da candidatura. As mulheres 

caminhavam firmes, ao amanhecer, num campo aberto, de chão amarelado e 

vegetação verde, numa direção que, pela expressão delas, parecia ser aquela tão 

sonhada, embaladas pelo “Bolero”, de Ravel; uma música envolvente, carregada 

de emoção.  

E o clip ganhou um desfecho de tirar o fôlego justamente das mulheres com a 

fala do cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda, cujas canções tantas 

vezes enalteceram, defenderam e, certamente, tocaram a alma feminina. Com o 

“Bolero”, ao fundo e sobre as imagens das mulheres grávidas ou com seus filhos, 

o compositor narrava:  

 

Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher 
a sua altura, nem a cor dos seus olhos; muito menos o que ele vai ser quando 
crescer. Mas uma coisa você pode escolher: que tipo de País você quer pra ele. 

 

Nesse ponto, a câmera focalizou um dos bebês, levantando uma estrela 

vermelha e a imagem desapareceu num fade branco, de onde Chico Buarque 
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apareceu, num ambiente neutro, com o fundo branco; ele também vestia o 

branco da paz e carregava a estrela do PT no peito; com seus olhos claros bem 

iluminados, faiscantes. Chico Buarque encarou a câmera, estabeleceu o contato e 

pronunciou o slogan de campanha pensado e dirigido especialmente à mulher 

brasileira: “O Brasil só muda, se você mudar”. Em seguida, o clip das mulheres 

continuou, com as mulheres passando, até a imagem escurecer até desaparecer 

na tela negra (HEGTV, 01/10/2002). 

Com essa advertência, Chico Buarque atribuiu à mulher a responsabilidade pela 

mudança social que a sociedade brasileira estaria a exigir, focalizando a 

importância, promovendo o gênero feminino, reconhecendo o seu poder no 

processo de consolidação da democracia no Brasil. Considerando a rejeição 

feminina à candidatura de Luís Inácio Lula da Silva, comprovada pelas pesquisas, 

a frase de Chico Buarque converteu-se também num apelo à mudança de 

postura, conhecimento e crença das mulheres em relação ao candidato.  

O discurso do quase-Lula e o apelo de Chico Buarque às mulheres foram as 

últimas mensagens transmitidas na propaganda do PT na televisão antes do 

primeiro turno. O apelo de Chico foi inclusive motivo de chacota no programa de 

Serra, já no segundo turno. Mas foi repetido, numa demonstração de que Lula 

reafirmava aquele discurso, independente da postura do seu oponente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, procuramos investigar as ocorrências nas relações estabelecidas 

entre os discurso dos quatro candidatos mais cotados na disputa pela Presidência 

do Brasil, nas Eleições 2002: Anthonny Garotinho, do PSB, Ciro Gomes, do PPS, 

José Serra, do PSDB, e Luís Inácio Lula da Silva, do PT. Combinamos trechos dos 

programas desses candidatos no Horário Eleitoral Gratuito da Propaganda na 

Televisão, com recortes do discurso da mídia a respeito da campanha e 

procuramos analisar os discursos a partir de algumas categorias da Análise do 

Discurso, entre outras teorias, partindo de três temas que consideramos 

marcantes nas eleições 2002: a mudança, o medo e a mulher. 

A análise do corpus delimitado identificou a interdiscursividade como fenômeno 

proeminente no confronto entre os candidatos e confirmou as hipóteses deste 

trabalho, de que: todos os candidatos tentaram alçar o patamar de catalizadores 

da mudança, de modo a atender à expectativa do eleitorado que apontava nessa 

direção; uma disputa marcante durante a campanha, pela televisão, deu-se 

entre os sentidos do medo e da esperança, embate freqüente em campanhas 

eleitorais; a mulher, por ser maioria no eleitorado brasileiro, conquistou um 

tratamento especial dentro das estratégias discursivas dos candidatos.  

Ficou evidente que os candidatos tentaram se constituir como sujeitos de uma 

mudança que o Brasil estaria a exigir na condução do governo federal, após oito 

anos de continuísmo. Todas as mensagens dirigidas ao eleitor brasileiro vieram 

carregadas do sentido mudancista como se os presidenciáveis, de certa forma, 

compusessem um “coro”, mas onde cada um tentava explorar notas, cadências, 

tons e semitons, de modo a assumir a posição desejável de solista. 

No seu aspecto global, os candidatos rechearam o sentido da mudança de 

significados bastante específicos: responsabilidade, autenticidade, viabilidade, 

esperança, cada um tentando mostrar-se apto a realizá-la. Mas com o cuidado 

de não cair em armadilhas que tornassem sua fala difícil, inacessível ou nebulosa 

ao eleitor, ávido por uma postura política mais pragmática diante de um cenário 

de uma crise econômica sem precedentes na história do Brasil. 
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Nesse sentido, todos procuraram comprovar o seu preparo para realizar as 

mudanças e, de alguma forma, desqualificar os seus oponentes, seja pela falta 

de experiência, seja pela falta de condições intelectuais, seja pela falta de 

sintonia com a vida do povo. Essa estratégia refletia uma preocupação do eleitor, 

revelada nas pesquisas de intenção de voto, de escolher um candidato capaz de 

transformar a realidade brasileira, com propostas concretas e bem embasadas. 

Deliberadamente, o discurso dos candidatos assumiu uma característica 

predominantemente midiática. Delegou, portanto, ao campo da mídia o controle 

das condições de visibilidade e audibilidade do campo da política. Os discursos 

telejornalísticos exerceram um forte controle até mesmo dos sentidos produzidos 

pelo discurso político, fechando todo o ciclo da enunciação.  

Os sentidos do medo e da esperança, produzida pela perspectiva de mudança, 

apareceram durante todo o período de exibição do HEGTV. Mas permearam 

principalmente os discursos dos candidatos que disputaram o segundo turno das 

eleições: José Serra e Lula. Ambos adotaram a estratégia de convencer o eleitor 

contrapondo esses dois sentidos, com a predominância do medo, no discurso de 

José Serra, e da esperança, no discurso de Lula. 

No caso de Serra, o discurso do medo recuperou alguns elementos das 

campanhas anteriores, quando a eleição de Lula era mostrada como fator de 

risco, de instabilidade econômica, de radicalismo, de baderna. Além disso, o 

candidato do PSDB definiu o candidato do PT como um aventureiro, um 

despreparado, e o programa de governo petista, como “conversa fiada”. O fator 

religião foi excluído dessa equação em 2002, enquanto que o fator competência 

foi explorado com grande destaque. O discurso do medo, de Serra, foi reciclado 

pelo novo contexto da campanha. 

A esperança, no discurso do candidato do PSDB, veio associada à questão 

econômica, especialmente, aos milhões de empregos, que ele afirmava “saber 

como” gerar. E era sobre esse know how que José Serra apoiava a sua imagem e 

o seu compromisso com os avanços na mudança que ele teria ajudado a iniciar, 

no Brasil, com os tempos de estabilidade inaugurados pelo Plano Real. Serra se 

investia da capacidade de mudar o que ainda precisava ser mudado, de manter e 

ampliar as conquistas obtidas durante os oito anos de governo FHC, garantias de 

que a esperança estaria no verde, amarelo e, especialmente, no azul da carteira 



 

 

150

de trabalho que simbolizava o Projeto 2a. Feira, um dos carros-chefes da sua 

propaganda eleitoral. 

O discurso da esperança de Lula apareceu reelaborado, em relação às três 

eleições disputadas anteriormente: 1998, 1994 e 1989. Esse sentimento não 

vinha mais associada à perspectiva de uma mudança ideológica que poderia 

levar o Brasil a adotar um sistema de governo que, durante a década de 

noventa, havia sucumbido ao liberalismo e à Globalização. O ex-metalúrgico, ex-

líder sindical e político historicamente oposicionista não tinha mais um acento 

socialista nem na sua fala nem nos seus gestos (na sua “mímica”), muito menos 

na sua trajetória mais recente. Após três derrotas consecutivas em eleições 

presidenciais, Lula e o PT haviam construído novas condições de produção do 

discurso candidato. Alteraram assim, uma variante importante, capaz de 

determinar sua eficácia.  

Partido e candidato assumiram, publicamente, uma posição mais branda no 

cenário nacional e internacional de representação das ideologias. A cúpula petista 

constituiu alianças à direita, agregou ao palanque eleitoral a força dos políticos 

liberais e dos segmentos religiosos mais conservadores do País. Lula prometeu 

honrar as dívidas com o Fundo Monetário Internacional e governar articulando 

até mesmo as forças políticas e as classes sociais antagônicas. O candidato do PT 

incorporou em si uma mudança significativa e teve o seu carisma liberado para 

convencer o eleitor de que ele, apesar de sua falta de um diploma universitário e 

de uma atuação como gestor da coisa pública, estava preparado para governar o 

Brasil.  

Em relação à participação das mulheres na estratégia dos candidatos, pode-se 

afirmar que elas apareceram, inicialmente, como coadjuvantes e acabaram 

ganhando mais e mais destaque no processo discursivo. Em parte pela 

inabilidade de um dos candidatos – Ciro Gomes - em lidar com o discurso de 

gênero, que gerou uma grande polêmica em torno da questão. Uma polêmica 

com momentos de intensa interdiscursividade, envolvendo o candidato do PPS e 

um dos seus oponentes mais fortes: José Serra, do PSDB. 

Mas o destaque concedido à participação feminina no mundo do trabalho, da 

política e da vida teve um outro motivo, bastante evidente: o fato de que as 

mulheres foram apontadas, nas pesquisas, como o “fiel da balança” na eleição do 

novo Presidente do Brasil. E isso, de certa forma, ocorreu, mais nitidamente no 
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caso da derrota de Ciro. As mulheres e os eleitores mais sensíveis à questão 

feminina disseram não ao candidato que havia ofendido a alma feminina.  

O universo político permaneceu como uma construção eminentemente 

masculina, sedimentando uma relação hierárquica entre homens e mulheres e 

reforçando a discriminação social, nas suas formas mais variadas. Portanto, 

poucas mudanças para o gênero feminino na estratégia discursiva dos candidatos 

nas eleições 2002. 

As mulheres, a disputa entre o medo e a esperança, os diversos sentidos da 

mudança marcaram presença a primeira eleição do século XXI no Brasil e venceu 

o discurso que reuniu esses elementos do modo mais eficaz. Venceu o discurso 

que mostrou maior coerência entre as propostas e a prática, sem deixar pistas 

tão evidentes de sua condição estratégica. E, nesse aspecto, pesou a boa dose 

de emoção que o revestiu. Uma emoção que, naturalmente, embaralha a 

capacidade racional do eleitor fazer sua opção. 

Essa análise dos discursos dos presidenciáveis em 2002 é um contributo à 

reflexão sobre a nossa democracia que amadurece, com seus inevitáveis 

embates ideológicos. Uma reflexão que, seguramente, revela suas lições e pode 

colaborar com a formação de uma consciência mais ampla a respeito dos direitos 

e deveres constitutivos da nossa vida em sociedade, em particular, da nossa 

ação e das nossas escolhas políticas, com todas as suas conseqüências. 

Além disso, trata-se de uma contribuição também para o campo da 

comunicação, do marketing, seja na formulação e reformulação dos discursos 

político-eleitorais, seja na condução dos discursos da mídia, sobretudo, quando 

envolvidos com o campo da política. Por fim, este trabalho sinaliza para a 

necessidade de aprofundamento de outros temas correlatos, oferecendo algumas 

pistas de como iniciar novos projetos de pesquisa com igual ou ainda maior 

relevância. 

 



 

 

152

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, Afonso. Aqui você vê a verdade na tevê. A propaganda política 
na televisão. Niterói, Universidade Federal Fluminense, 1999. 

ALMEIDA, Jorge. Serra e a mudança: um discurso fora do lugar de fala. Trabalho 
apresentado ao III Encontro (Inter)Nacional de Estudos de Comunicação e 
Política, Salvador/BA, 11 a 13 de dezembro 2002. 

ALVES;PITANGY, Bianca; Jacqueline. O que é feminismo. São Paulo, Brasiliense, 
1991. 

AMARAL, Oswaldo M. E. do. As mudanças no PT: um estudo dos programas de 
governo de 1989 e 1998. Dissertação de Mestrado. São Paulo, PUC/SP, 2002. 

AMARAL, Célia Chaves Gurgel do (Org.). Múltiplas trajetórias de gênero. 
Fortaleza, REDOR/NEGIF-UFC, 2001. 

AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. Heterongeneidade(s) enunciativa(s). Caderno de 
Estudos Lingüísticos, n. 19, p. 25-42, jul./dez. Campinas, Pontes, Editora da 
Universidade Estadual de Campinas, 1980.  

BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro, Forense, 
1981. 

______. Marxismo e Filosofia da linguagem. São Paulo, Hucitec, 1992. 

______. Os gêneros do discurso. In: Estética da Criação Verbal. São Paulo, SP, 
Martins Fontes, 2000. 

BOOTH, Wayne. A Metáfora como Retórica: o problema da avaliação. In: SACKS, 
Sheldon (Org.); tradução: Leila Cristina M. Darin et al. São Paulo, EDUC/Pontes, 
p. 53-75, 1992. 

BRANDÃO, Helena H. Nangamine Brandão. Introdução à Análise do Discurso. 
Campinas, Editora da UNICAMP, 1997. 

CHAIA, Vera. Eleições no Brasil: o ‘medo’ como estratégia política. Trabalho 
apresentado ao III Encontro (Inter) Nacional de Estudos de Comunicação e 
Política, Salvador/BA, 11 a 13 de dezembro 2002. 

COHEN, Ted. A Metáfora e o Cultivo da Intimidade. In: SACKS, Sheldon (Org.); 
tradução Leila Cristina M. Darin et al. São Paulo, EDUC/Pontes, p. 9-17, 1992. 

DAVIDSON, Donald. O que as metáforas significam. In: SACKS, Sheldon (Org.); 
tradução Leila Cristina M. Darin et al. São Paulo, EDUC/Pontes, p. 35-51, 1992. 

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente – 1300-1800. São Paulo, 
Companhia das Letras, 2001. 

FARRELL, D.; KOLODNY, R.; MEDVIC, S. Parties and campaign professionals in a 
digital age: political consultants in The United States and their counterparts 



 

 

153

overseas. In: Harvard International Journal of Press Politics, 6 (4), p. 11-30, 
2001. 

FAUSTO NETO, Antônio. Telejornais e a produção da política: estratégias 
discursivas e as eleições presidenciais de 1994. São Paulo, Hacker. São 
Leopoldo, Unisinos, 1997. 

______.;Antônio; VERÓN, Eliseo; RUBIM, Albino. Lula presidente: televisão e 
política na campanha eleitoral. São Paulo, Hacker. São Leopoldo, Unisinos, 2003. 

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo, SP: Edições Loyola, 1996. 

FRANZINE, Renato. Aumenta o interesse pelo horário eleitoral gratuito. In: Folha 
de São Paulo, 20 de agosto de 2002, p. 2, Caderno Eleições 2002. 

GADET, F.; T. HAK (Orgs.). Por uma análise automática do discurso. Uma 
introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, Pontes: Editora da Universidade 
Estadual de Campinas, 1990.  

GARAUDY, Roger. Liberação da mulher, liberação humana; tradução: Hélio 
Pólvora. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1982. 

GILL, Rosalind. Análise de Discurso. In: BAUER; GASKELL, Martin; George 
(Editores). Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um manual prático. 
Tradução de Pedrinho A. Guareshi; p. 244-292. Petrópolis, Vozes, 2002. 

GOMES, Wilson. Transformações da política na Era da comunicação de massa. 
São Paulo, Paulus, 2004. 

HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo, Ed. Abril, Col. Os Pensadores, 1974. 

MACHADO, Arlindo. Pode-se falar em gêneros na televisão? In: Revista Famecos, 
Porto Alegre, n 10: 142-158, junho, 1999. 

MANGUENEAU, Dominique. Iniciação ao Método de Análise de Discurso. 
Campinas, Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1980.  

______. Genèses du discours. 2. Ed. Bruxeles, Pierre Mardaga, 1984. 

______. Novas tendências em análise do discurso. Campinas, Pontes: Editora da 
Universidade Estadual de Campinas, 1993. 

MAQUIAVEL, Nicola. O Príncipe. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 
1969. 

ORLANDI, Eni P. A Linguagem e seu funcionamento. As formas do discurso. 2ª 
edição revista. Campinas, Pontes: Editora da Universidade Estadual de 
Campinas, 1987.  

______. Análise de Discurso. Campinas, Pontes: Editora da Universidade 
Estadual de Campinas, 1999. 

______. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas, Pontes: 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2001. 



 

 

154

PÊCHEUX, Michel. Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 
Campinas, Editora da Unicamp, 1975. 

_______ Análise de discurso: três épocas. Campinas: Editora da Unicamp, 1990. 

_______. O Discurso: estrutura ou acontecimento; tradução: Eni Pulcinelli 
Orlandi. São Paulo, Pontes, 1990. 

PATERNOSTRO, Vera Íris. O Texto na TV: manual de telejornalismo. São Paulo, 
Editora Brasiliense, 1987. 

POSSENTI, Sírio. Discurso, Estilo e Subjetividade. São Paulo, Martins Fontes, 
1988. 

______. Concepções do sujeito na linguagem. In: Boletim da Abralin, n. 13, São 
Paulo, USP/Abralin, p. 13-30. 1993.  

______ O eu no discurso do outro ou a subjetividade mostrada. In: ALFA, 39. 
São Paulo, USP/Abralin, p 45-55, 1995. 

______ O sujeito fora do arquivo. In: As Múltiplas Faces da Linguagem. (Org.) 
Ma. Izabel Magalhães, São Paulo, USP/Abralin, p. 37-48, 1996. 

______. Sobre as noções de sentido e de efeito de sentido. Campinas, mimeo, 
1997. 

RODRIGUES, Adriano Duarte. A emergência dos campos sociais. In: Reflexões 
sobre o mundo contemporâneo., p. 189-215. Piauí, Editora Revan, 2000. 

______. As dimensões da pragmática na comunicação. Rio de Janeiro, Ed. 
Diadorim, 1995. 

______. O discurso mediático. Lisboa, 1996, mimeo.  

RUBIM, Antônio Albino; AZEVEDO, F. Mídia e política no Brasil: textos e agenda 
de pesquisa, número 43, p. 189 a 216. São Paulo, Lua Nova, 1998. 

______. Novas configurações das eleições na Idade Mídia. Trabalho apresentado 
no III Encontro Nacional de Estudos de Comunicação e Política, realizado em 
Salvador/BA, em dezembro de 2000. 

______. Comunicação e Política. São Paulo, Hacker Editores, 2000.  

______. Visibilidades e estratégias nas eleições presidenciais de 2002 no Brasil: 
política, mídia e cultura. Trabalho apresentado ao III Encontro (Inter) Nacional 
de Estudos de Comunicação e Política, Salvador/BA, 11 a 13 de dezembro 2002. 

SHAPIRO, Robert Y. et ai. Influência da mídia no apoio a candidatos a Presidência 
em eleições primárias: teoria, método e evidência. In: Revista Opinião Pública, 
Campinas, Unicamp, ano II, vol II, n. 1, junho, 1994. 

WEBER, Max. A política como vocação. In: Ciência e Política – duas vocações. 
São Paulo, Editora Cultrix, 1990. 



 

 

155

 

Documentos, Periódicos e Programas Citados 

 
Anais do XXII Enaex, em 22/10/2002. 
 
Diário de São Paulo, 25/08/2002. 
 
Jornal Folha de S. Paulo, 25/04/2002. 
______. 30/04/2002. 
 
Jornal O Estado de S. Paulo, 11/09/2002. 
______.13/09/2002. 
______.24/09/2002. 
______.20/10/2002. 
______.21/10/2002. 
______.22/10/2002. 
______.24/10/2002. 
 
Jornal O Globo, 23/08/2002. 
______.24/08/2002. 
 
Jornal The New York Times, 04/09/2002. 
 
Programas do HEGTV do 2º Turno de 1989. 
PROGRAMAS do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral de 1989, 1994, 1998 e 
2002. 
Do HEGTV de 2002, foram citadas as edições de: 20/08; 22/03; 24/08; 27/08; 
29/08; 31/08; 03/09; 05/09; 07/09; 10/09; 12/09; 14/09; 16/09; 18/09; 
19/09; 21/09; 24/09; 26/09; 28/09; 01/10;03/10;14/10; 15/10; 16/10; 
17/10;18/10; 19/10; 20/10; 21/10; 23/10; 24/10. 
 
Revista Época, 05/08/2002. 
______.09/09/2002. 
 
Revista ISTOÉ, 31/07/2002. 
______.07/08/2002. 
______.10/08/2002. 
______.14/08/2002. 
______.11/09/2002. 
______.18/09/2002. 
______.23/09/2002. 
______ 23/10/2002. 
 
Revista Newsweek, 04/09/2002. 
 
Revista Veja, 17/04/2002. 
______.04/09/2002. 
______.23/10/2002. 
 
TJ Brasil, SBT, em 01/12/1989. 
______. 25/04/2002. 



 

 

156

 
Sites Acessados 
 
Site da Datafolha. <http://www1.uol.com.br/folha/datafolha/eleicoes> Acessado 
em 17/04/2002. 
 
Site do IBOPE. < http://www.ibope.com.br >Acessado em: 12/08/2002; 
02/09/2002; 30/09/2002; 14/10/2002; 20/10/2002. 
 
Site do Instituto Vox Populi.< http://www.voxpopuli.com.br > Acessado em 
27/08/2002.  
 
Bibliografia Consultada 

ALMEIDA, Jorge. Como vota o brasileiro. São Paulo, Casa Amarela, 1996.  

_______. Marketing político, hegemonia e contra-hegemonia. São Paulo, Editora 
Fundação Perseu Abramo e Xamã Editora, 2002. 

BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Resnascimento: o 
contexto de François Rabelais. São Paulo, Hucitec. Brasília, Editora da 
Universidade de Brasília, 1993. 

BAUDRILLARD, Jean. Da Sedução. São Paulo, Papirus, 1991. 

BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1991. 

BOLEN, Jean Shinoda. As Deusas e a Mulher: nova psicologia das mulheres. São 
Paulo, Paulinas, 1990.  

BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin, dialogismo e construção de sentido. Campinas, 
Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1997. 

BUITONI, Dulcília Schroeder. Imprensa Feminina. São Paulo, Ática, 1986. 

______. Mulher de Papel. São Paulo, Loyola, 1981.  

CATONNÉ, Jean Philippe. A Sexualidade Ontem e Hoje. São Paulo, Cortez, 1994.  

CHARAUDEAU, Patrick. Introduction. In: Le discours d’information mèdiatique: la 
construction du miroir social. Paris, Nathan, 1997, p. 5-25. 

COELHO, I. O Retrato da Mulher dos Anos 80 nas Revistas Femininas e no Rádio. 
Arizona, Mimeo, 1988. 

COLLING, Leandro. Agendamento, enquadramento e silêncio no Jornal Nacional 
das eleições presidenciais de 1998. Dissertação de Mestrado, UFBA, Mimeo, 
2000.  

CURTY, Marlene Gonçalves. Guia para apresentação de e trabalhos acadêmicos, 
dissertações e teses. Maringá, Dental Press, 2001. 

CUSCHNIR, Luiz. Feminina: como o homem vê a mulher. São Paulo, Saraiva, 
1994.  



 

 

157

FASOLD, R. The Sociolinguistics of Language. Oxford, Basil Blackwell, 1990.  

FAUSTO NETO, Antônio; VERÓN, Eliseo; RUBIM, Albino. Lula presidente: 
televisão e política na campanha eleitoral. São Paulo, Hacker. São Leopoldo, 
Unisinos, 2003. 

FECHINE, Yvana. Gêneros televisuais: a dinâmica dos formatos. In: Revista 
Symposium, Recife, Ano 5, n1 : 14-26, janeiro-junho, 2001. 

FIGUEIREDO, M; ALDÉ, A; DIAS, H.; JORGE,W. Estratégias de persuasão 
eleitoral: uma proposta metodológica para o estudo da propaganda eleitoral. In: 
Revista Opinião Pública, Campinas, CESOP, Unicamp, vol.IV,nº3, nov., 1997. 

FIORIN, José Luiz. Tendências da análise do discurso. In: Caderno de Estudos 
Lingüísticos, Campinas, n. 19, p. 173-179, jul./dez., 1990. 

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Petrópolis, Vozes, 1972. 

______.A Ordem do Discurso. São Paulo, Edições Loyola, 1996.  

GOFFMAM, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 
deteriorada. Rio de Janeiro, Guanabara, 1994.  

GOMES, Isaltina Mello. Características Lingüísticas nas Revistas Nova e Playboy. 
Ícone. Recife, UFPE, p.73-82, 1993. 

GOMES, Wilson. Esfera Pública: Política e Media II. In: _______. RUBIM, Antônio 
Albino Canelas, BENTZ, Ione Maria Ghislene e PINTO, Milton José. Porto Alegre, 
Editora Unisinos, 1999.  

GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. São Paulo, 
Civilização Brasileira, 1978. 

GREGOLIM, Maria do Rosário (Org.). Filigranas no discurso: as vozes da história. 
Araraquara, FCL/ Laboratório Editorial/ UNESP, São Paulo: Cultura Acadêmica 
Editora, 2000.  

______.(Org.) Análise do discurso; as materialidades do sentido. São Carlos, 
Claraluz, 2001. 

GREIMAS, A . J. et al. The semiotics of passions – from states of affairs to states 
of feelings. Minnesota, USA: University of Minnesota Press, 1993.  

HALL, Stuart, CHRITCHER, Chas, JEFFERSON, Tony, CLARKE, John e ROBERTS, 
Brian. A produção social das notícias: o mugging nos media. In: TRAQUINA, 
Nelson. Jornalismo, Questões, Teorias e “Estórias”. Lisboa, Veja, p. 224 a 250, 
1993. 

HOLLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque. Novo Aurélio Século XXI. 3a. Edição. São 
Paulo, Nova Fronteira, 1999. 

JOSÉ, E. Imprensa e poder. Ligações perigosas. Salvador, EDUFBA-HUCITEC, 
1996. 



 

 

158

KERLINGER, Fred Nichols. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um 
tratamento conceitual. São Paulo, Editora Pedagógica e Universitária LTDA, 
1990.  

KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. Medo e Sociabilidade. In: Revista de 
Antropologia Experimental, nº 2, texto 18, Universidade de Jaén, Espanha, 2002. 

LIMA, V. A. Os mídia e o cenário de representação da política. In: Lua Nova, n. 
38, p. 245, São Paulo, 1996. 

______. Televisão e política: hipótese sobe a eleição presidencial de 1989. In: 
Comunicação e Política, São Paulo, 11, abril/junho, p. 29 a 54, 1990. 

______. e GUAZINA, L. Política eleitoral na TV: um estudo comparado do Jornal 
Nacional e do Jornal da Record em 1998. (Texto apresentado no XXII Encontro 
Anual da ANPOCS, outubro de 1998, em Caxambu, MG), p.3, 1998. 

______. Mídia, teoria e política. São Paulo, Editora Perseu Abramo, p.365, 2001. 

______. CR-P: novos aspectos teóricos  e implicações para a análise  política. In: 
Comunicação e Política, Rio de Janeiro, vol I, nº 3, 1995. 

MANGUENEAU, Dominique. Termos-chave da Análise do Discurso. Belo 
Horizonte, Editora da UFMG, 1998. 

MACHADO, Irene. Os Gêneros e o Corpo do Acabamento Estético. In: _____. 
BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin, Dialogismo e Construção do Sentido. São Paulo, 
Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1997. 

MARCONDES FILHO, Ciro. Quem Manipula Quem. Rio de Janeiro, Vozes, 1986.  

MARCUSHI, Luiz Antônio. Ação dos verbos introdutores de opinião. In: 
INTERCOM – Revista Brasileira de Comunicação, São Paulo, SP, n. 64, p. 74-92, 
jan/jun., 1991.  

MELO, José Marques de. Classificação dos Gêneros Jornalísticos. In: ________. A 
Opinião no Jornalismo. Petrópolis, Vozes, 1994. 

MIGUEL, Luis Felipe. A descoberta da política: a campanha de 2002 na Rede 
Globo. Trabalho apresentado ao III Encontro (Inter) Nacional de Estudos de 
Comunicação e Política, Salvador/BA, 11 a 13 de dezembro 2002. 

______. Política e mídia no Brasil. Brasília, Plano Editorial, p. 61 a 86, 2002. 

MUSSALIM, Fernanda. Análise do discurso. In: BENTES, Anna Cristina; 
MUSSALIM, Fernanda (Orgs.). Introdução à Lingüística, v.2. São Paulo, Cortez, 
2001. 

ORLANDI, Eni. Discurso e Leitura. São Paulo, Cortez e Editora da Unicamp, 1988. 

______.(Org.) O Discurso Fundador. A formação do país e a construção da 
identidade nacional. Campinas, Pontes: Editora da Universidade Estadual de 
Campinas, 1993. 



 

 

159

______. (Org.) Gestos de Leitura. Da História no Discurso. Campinas, Pontes: 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994. 

______. Discurso, fato, dado, exterioridade. In: CASTRO, M.F.P. de (Org.) 1996. 
O método e o dado no estudo da linguagem. Campinas, Pontes: Editora da 
Universidade Estadual de Campinas, 1994. 

______.Interpretação – autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. 
Campinas, Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1996. 

______.O lugar das sistematicidades lingüísticas na análise de discurso. In: 
D.E.L.T.A, vol. 10, n. 2, p. 295-307, 1994. 

OSAKABE, Hakira. Argumentação no Discurso Político. São Paulo, Kairós, 1979. 

PORTO, Mauro Pereira. As eleições municipais em São Paulo. In: H. MATOS 
(org.), Mídia, eleições e democracia. São Paulo, Scritta, p. 142 a 143, 1994. 

______. Telenovelas e política: o CR-P da eleição presidencial de 1994. In: 
Comunicação e Política. Rio de Janeiro, volume I, número 3, p. 74, 1995. 

______. Novas estratégias políticas na Globo? O Jornal Nacional antes de depois 
da saída de Cid Moreira. p. 20. Trabalho apresentado no XXII Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação, no Rio de Janeiro, em setembro de 1999. 

______. Media Framing and Citizen Competence: Television and Audiences’ 
Interpretations of Politics in Brazil. Tese de Doutorado, Departament of 
Communication, University of California, San Diego, 2001a. 

______.A mídia brasileira e a eleição presidencial de 2000 nos EUA: a cobertura 
do Jornal Folha de S. Paulo. In: Cadernos do CEAM, Ano II, n. 6, pp. 11-32, 
2001b. 

______ Enquadramentos da mídia e política. Trabalho apresentado ao XXVI 
Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais (ANPOCS), Caxambu/MG, Brasil, 22 a 26 de outubro de 2002. 

______ e Guazina, Liziane. A política na TV: o horário eleitoral da eleição 
presidencial de 1994. Contracampo, 1999 n. 3, pp. 5-33, 1999. 

POSSENTI, Sírio; CHACON, Lourenço (Orgs.). Análise do Discurso. Número 
Especial dos Cadernos da Faculdade de Filosofia e Ciências. UNESP, Marília, vol. 
6.2, 1997. 

______. A linguagem politicamente correta e a análise de discurso. In: Revista 
de Estudos de Linguagem, n. 4. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas 
Gerais, pp. 123-140, 1995. 

______. Pragmática na Análise do Discurso. In: Cadernos de Estudos 
Lingüísticos, n. 30. Campinas, IEL, Unicamp, pp. 71-84, 1996. 

RIBEIRO, Renato Janine. Ao leitor sem medo – Hobbes escrevendo contra o seu 
tempo. São Paulo, Editora Brasiliense, 1984. 



 

 

160

RODRIGUES, Adriano Duarte. Introdução à Semiótica. Lisboa, Editorial Presença, 
1991. 

RUBIM, Antonio Albino Canelas. O lugar da política na sociabilidade 

contemporânea. In: Lugar global e lugar comum: ensaios sobre democracia e 
globalização/(org.) José Luiz Aidar Prado; Liv Sovik. São Paulo, Hacker Editores, 
2001. 

______. Televisão e superexposição das eleições 2002. In: Revista da TV, Jornal 
A Tarde. Salvador, dia 6 de outubro, p. 2, 2002. 

_____. De Fernando a Fernando II: 1995. Caleidoscópio midiático-eleitoral. In: 
Textos de Cultura e Comunicação. Salvador, número 33, p. 15, 1995. 

SOARES, M. C. Televisão e democracia. In: H. MATOS (org.), Mídia, eleições e 
democracia. São Paulo, Scritta, p. 120 a 121, 1994. 

VASCONCELOS, Rodrigues Figueiredo de. Mídia, Política e Eleições: A Cobertura 
das Eleições Presidenciais de 2002 pelo Jornal Nacional. Trabalho apresentado ao 
III Encontro (Inter) Nacional de Estudos de Comunicação e Política, Salvador/BA, 
11 a 13 de dezembro de 2002. 



 

 

161

GLOSSÁRIO5
 

 

Apresentador/locutor – profissional (não necessariamente jornalista) que faz 

a locução, a apresentação dos telejornais e programas de televisão. 

Bordão – frase do linguajar popular que se transforma numa gíria e é 

amplamente utilizada por uma comunidade lingüística. 

BG – back-ground, fundo musical, música de fundo. 

Clip – uma montagem de imagens concatenadas com uma música.  

Close – imagem do rosto de alguém (de algum objeto ou elemento da 

paisagem) mostrado bem de perto. 

Chromma-key – recurso técnico que permite a inserção posterior de qualquer 

imagem ao fundo de uma outra. 

Edição – montagem do áudio e vídeo de uma reportagem (ou qualquer produto 

televisivo), produto final que vai ao ar. 

Fade, fade in, fade out – efeito de gravação e/ou edição que provoca o 

aparecimento ou desaparecimento de uma imagem do centro para fora (out) ou 

de fora para o centro (in). 

Filtro – recurso técnico, empregado na filmagem, que altera as cores e/ou a 

intensidade de luz numa imagem. 

Jingle – música composta para fazer propaganda.  

Lifting – cirurgia plástica facial que reduz ou elimina as marcas de expressão.  

Locutor/apresentador – profissional (não necessariamente jornalista) que faz 

a locução, a apresentação dos telejornais ou qualquer programa televisivo. 

Logomarca – marca característica de determinado candidato, partido político ou 

produto. 

                                                        
5
 Texto construído a partir das seguintes referências: 

PATERNOSTRO, Vera Iris. O Texto na TV: manual de telejornalismo. São Paulo, Editora 

Brasiliense, 1987. 

HOLLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque. Novo Aurélio Século XXI. 3a. Edição. São Paulo, 

Nova Fronteira, 1999. 
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Matéria – o que é publicado ou se destina a ser publicado em qualquer veículo 

de informação. Termo usado como sinônimo de reportagem. 

Narração – gravação do texto da matéria (ou qualquer outro produto 

televisivo), feita pelo apresentador ou pelo repórter (o narrador). 

Off – gravação de texto em que o apresentador/locutor ou repórter (enfim, o 

narrador) não aparece. 

Perfil – matéria sobre a biografia de uma personalidade, usando pesquisa de 

texto, imagem de arquivo, entrevistas antigas ou mais recentes e fotos. 

Plano Americano – enquadramento que, a título de referência, mostra uma 

pessoa da altura do tórax para cima. 

Plano Médio – enquadramento que, a título de referência, focaliza uma pessoa 

da cintura para cima, um grupo de pessoas ou um conjunto de elementos, sem 

mostrar o ambiente. 

Plano Geral – enquadramento que mostra um ambiente, uma paisagem, um 

lugar (por exemplo, um auditório lotado, um campo aberto, uma vista da 

cidade). 

Povo fala, fala ou enquete – uma série de entrevistas curtas, por meio das 

quais colhe-se a opinião do cidadão comum sobre determinado tema. 

Repórter – jornalista que apura e redige informações. Em telejornalismo, ele faz 

parte da equipe de reportagem ao lado do repórter cinematográfico. 

Reportagem – formato jornalístico no qual o repórter transmite a informação, 

conta a história, com inserções de trechos de entrevistas (sonoras). 

Retrospectiva – programa de caráter jornalístico que reedita os principais 

acontecimentos de um período.  

Ritmo da matéria – o equilíbrio da edição. O ritmo é bom quando o texto e 

imagem estão de acordo com a linguagem televisiva: associados, pontuados e 

coerentes. 

Rap – gênero musical iniciado pelos negros jamaicanos e, depois, transportado 

para a periferia das grandes cidades norte-americanas. Popularizado nos Estados 

Unidos, o rap cruzou fronteiras e ganhou versões em diversos países do mundo, 
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inclusive no Brasil. O rap é essencialmente letra de protesto e conscientização, 

na batida da música techno ou similar. 

Rapper – cantor e/ou compositor de rap. 

Ritmo do texto – equilíbrio do texto obtido através de frases curtas e 

pontuação correta. 

Solo – interpretação feita por um único artista. 

Show bis – meio artístico. 

Showmício – show artístico que atraem público para ouvir a mensagem dos 

candidatos e partidos em campanha. 

Slogan – frase, em geral, curta e persuasiva, que funciona como uma palavra 

de ordem, um comando ou o resumo de uma ou mais idéias, uma ou mais 

características de um candidato. 

Spot – peça publicitária de curta duração veiculada na televisão ou no rádio. 

Teaser – frase curta, incisiva, provocativa, que resume uma notícia, um tema. 

Serve para chamar a atenção do telespectador para aquele relato. 

Texto em off – texto gravado (pelo repórter ou apresentador) para ser editado 

junto com as imagens da reportagem. 

Vinheta – marca a abertura ou intervalo do telejornal ou de um programa. 

Normalmente é composta de imagem e música características, trabalhadas com 

efeitos especiais. 

 


