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Introdução 

Este trabalho tem por objetivo discutir a produção e recepção de discursos políticos 

no horário gratuito de propaganda eleitoral (HGPE), das candidatas Dilma Rousseff (PT) e 

Marina Silva (PV), veiculados na campanha presidencial de 2010. 

O  HGPE  marca  uma  quebra  na  programação  cotidiana  das  TVs  abertas 

representando assim o início da campanha eleitoral para a maioria das pessoas. Esse 

espaço tem se configurado ao longo das últimas eleições como o local privilegiado de 

disseminação  das  imagens  e  propostas  dos  candidatos,  assim  como  para  a 

desconstrução de imagens de adversários. 

As  eleições  presidenciais  de  2010  receberam  destaque  por  alguns  elementos 

como:  essa  foi  a  primeira  eleição  do  recente  período  democrático  em que  Lula  não 

participou como candidato; foi uma eleição em que se sobrepôs um discurso marcado 

pelo continuísmo, inclusive, por parte do candidato de oposição; e, por fim, um pleito em 

que dos três candidatos mais competitivos,  duas eram mulheres. É sobre esse último 

ponto  que  vamos  nos  debruçar,  compreendendo  que  Dilma  e  Marina  construíram 

trajetórias políticas no campo da esquerda, ambas possuem parte de sua história política 

vinculada ao PT e foram ministras do Governo Lula,  indagamos: quais estratégias de 

diferenciação foram acionadas na construção de suas imagens? Como o fator gênero foi 

mobilizado na construção de seus discursos? Refletimos ainda sobre como o eleitorado 

recebeu  essas  informações.  Que  percepções  tiveram  os  eleitores  das  estratégias 

discursivas desenvolvidas por cada candidata? 

Para a produção do trabalho tomamos como marco teórico as reflexões de Verón 

(1990) sobre a  gramática de produção e a  gramática de reconhecimento de sentidos, 

buscando identificar,  de acordo com a primeira,  as marcas discursivas  presentes nos 

programas eleitorais e o processo de significação construído sobre essas marcas pelos 

eleitores com base na gramática de reconhecimento. 

Verón  utiliza  os  conceitos  de  gramática  de  produção e  gramática  de 

reconhecimento,  a primeira centrada no enunciador e nas condições de produção que 

deixam marcas fundamentais  no discurso;  a segunda,  centrada no destinatário  e nos 
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efeitos  de  sentido  que  o  discurso  produziu  sobre  os  indivíduos  nas  situações 

desencadeadas pela recepção das mensagens.

O material empírico que embasa esse estudo inclui três sessões de “grupos de 

discussão” com jovens de diferentes camadas sociais, realizados ao longo do período de 

veiculação do HGPE.  Os programas eleitorais  (Marina  Silva  e  Dilma Rousseff)  foram 

exibidos aos participantes das sessões e posteriormente tomados como ponto de partida 

para discussões estimuladas por questões formuladas previamente pelas pesquisadoras.

Algumas  Reflexões  sobre  a  noção  de  Gramática  de  Produção  e  Gramática  de 
Reconhecimento

Este trabalho toma por referencial teórico a reflexão desenvolvida por Veron(1980) 

no  que  se  refere  às  gramáticas  de  produção  e  reconhecimento.  Para  o  autor,  “Um 

discurso  é  sempre  uma  mensagem  situada,  produzida  por  alguém  e  endereçada  a 

alguém” (Verón, p. 77). Entretanto, vale salientar que “a relação entre a produção e a 

recepção  é  complexa:  nada  de  causalidade  linear  no  universo  do  sentido.”  Essa 

complexidade se materializa na expressão de Veron “efeitos do sentido”, com ela o autor 

quer evidenciar que ao produzir um determinado discurso, deve-se levar em consideração 

os modos como os receptores se apropriam desses discursos. 

Desse modo, é sobre relação produção-recepção que Veron busca se debruçar, na 

qual produção e recepção se constituem em dois conjuntos diferentes que se intersectam. 

A  produção  é  constituída  por  textos  que  devem  ser  analisados  levando  em 

consideração as condições sociais  de produção;  mesmo reconhecendo que o sentido 

fixado na produção não necessariamente seja acatado pelo receptor, a produção é o lugar 

por excelência da tentativa de definir os sentidos que serão postos em circulação. Desse 

modo, na análise da produção, deve-se observar profundamente as suas condições tendo 

em vista que os aspectos históricos, políticos, ideológicos e o lugar de fala marcam a 

produção e se refletem claramente no sentido que se quer “impor”.

Já a recepção agrega os discursos produzidos pelos sujeitos que interpretam os 

textos do conjunto da produção. Além de Veron, outro autor oferece uma contribuição 
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teórica  para  o  entendimento  dos  processos  de  recepção:  Hall  (2003).  Na  sua 

argumentação,  Hall  afirma  que  a  recepção  como  um  processo  que  envolve  a 

interpretação de um discurso, apresenta-se inevitavelmente a partir de uma perspectiva 

de consumo. 

Os modos de consumo engendram modos de relacionamento  entre  produtor  e 

receptor:  1)  Hegemonia  Dominante:  ocorre  quando  o  sentido  fixado  pelo  produtor  é 

apreendido  tal  qual  pelo  receptor,  ou  seja,  há  uma  aceitação  integral  do  conteúdo 

apresentado pelo produtor; 2) Código negociado: sugere que há uma negociação entre os 

interlocutores que pode comportar concordâncias, discordâncias e concessões em torno 

do sentido a ser extraído do discurso objeto da negociação; 3) Código de oposição: ocorre 

quando o receptor “decodifica a mensagem de maneira globalmente contrária” (HALL, 

2003, p.402), ou seja, há um desencontro entre o sentido visado e o sentido interpretado, 

nesses casos o receptor pode conflitar ou boicotar o discurso apresentado pelo produtor.

As  campanhas  eleitorais,  após  o  processo  de  midiatização  da  esfera  pública, 

passaram  por  transformações  com  o  desenvolvimento  dos  meios  de  comunicação 

(THOMPSON; 2009). Segundo Manin, vivemos atualmente no modelo de democracia de 

público, o que significa dizer que a identificação com a legenda partidária vai perdendo 

espaço  para  a  personalidade  expressa  pelo  candidato:  “Cada  vez  mais  as  pessoas 

tendem  a  votar  numa  pessoa  e  não  num partido”  (Manin,  1995).  Nesse  sentido,  as 

campanhas  eleitorais  passam  a  ser  um  espaço  de  competição  pela  veiculação  de 

melhores imagens. 

Em  sua  obra  “Discurso  Político”  (2008),  Patrick  Charaudeau  reflete  sobre  as 

condições  para  a  conquista  e  exercício  do  poder  político  nas  democracias 

contemporâneas.  O  autor  aponta  como  característica  das  democracias  recentes  o 

predomínio da imagem na escolha dos representantes, em detrimento dos programas 

políticos. 

Entretanto ao afirmar que construção das imagens se constitui uma significativa 

estratégia  do  discurso  político  nas  campanhas  eleitorais  no  mundo  contemporâneo, 

Charaudeau ressalta que essa imagem tem de se constituir legítima para o universo de 

sujeitos que irão delegar ao político o poder de encaminhar as questões políticas.
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A legitimidade, por sua vez, está diretamente relacionada com a identidade social 

do sujeito político. Desse modo, ela diz respeito a um valor ou conjunto de valores que 

devem  ser  reconhecidos  pelos  membros  do  grupo  social.  Sendo  a  legitimidade  um 

reconhecimento,  ela  constitui-se caracteristicamente como um direito.  Entretanto,  para 

que  a  legitimidade  seja  efetiva  o  sujeito  político  deve  também  ser  portador  de 

credibilidade, mostrando-se assim capaz de persuadir e conseguir uma grande adesão.

Desse  modo,  nesse  trabalho  buscamos entender  os  processos  de  produção  e 

recepção das imagens de Dilma Rousseff e Marina Silva em seus programas eleitorais, 

veiculado no primeiro turno das eleições 2010. Abaixo apresentamos uma discussão mais 

aprofundada sobre o conceito de ethos de Maingueneau e Charaudeau que nos orientam 

no entendimento da produção dessas imagens.

Ethos é um vocábulo grego que significa valores e hábitos. É o conjunto de práticas 

e idéias que compõem um determinado estilo de vida. O ethos se constitui em tema de 

reflexão desde a antiguidade clássica, e foi Aristóteles quem primeiro se pôs a utilizar 

essa  categoria.  O  filósofo  grego  coloca  o  ethos como  parte  de  sua  tríade  analítica 

composta também pelo  logos e  pathos. Nesse sentido, o termo  ethos ganha na teoria 

aristotélica  dois  significados:  1)  que  designa  as  virtudes  morais  as  quais  garantem 

credibilidade ao orador; e 2) que comporta uma dimensão social, ao momento em que o 

orador tenta persuadir ao se expressar de modo apropriado a seu caráter. Na perspectiva 

aristotélica: 

“A prova pelo ethos consiste em causar boa impressão pela forma como se 

constrói  o  discurso,  a  dar  uma  imagem  de  si  capaz  de  convencer  o 

auditório,  ganhando  sua  confiança.  O  destinatário  deve,  então,  atribuir 

certas propriedades à instância que é posta como fonte do acontecimento 

enunciativo.” (MAINGUENEAU; 2008)
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Essa noção de ethos é reconhecida como ethos retórico, nela o que se ressalta é a 

aparência do orador, os elementos que conferem o ritmo, o tom, a escolha das palavras, 

dos argumentos, etc. Sendo o orador revestido de determinadas características, a fonte 

da enunciação, é ela (a aparência), que tornam essa enunciação aceitável ou não. Aqui 

fica  expresso  o  caráter  exterior  do  ethos em  relação  ao  enunciador,  como  afirma 

Maingueneau “o ethos é distinto dos atributos ‘reais’ do locutor, embora seja associado a 

este, na medida em que ele é a fonte de enunciação (...)” (MAINGUENEAU; 2008)

Nesse sentido, Roland Barthes ao refletir sobre o ethos chama a atenção para uma 

característica fundamental deste: 

“São  traços  do  caráter  que  o  orador  deve  mostrar ao  auditório  (pouco 

importa sua sinceridade) para causar boa impressão: são ares que assume 

esse ao se apresentar. [...] O orador enuncia uma informação, e ao mesmo 

tempo diz:  eu  sou  isto,  eu  não  sou  aquilo”.  (BARTHES  apud 

MAINGUENEAU, 2008).

Para Maingueneau (2008), o  ethos “é um  comportamento que, como tal, articula 

verbal e não-verbal, provocando nos destinatários efeitos multi-sensoriais”. Nesse sentido, 

é por meio da enunciação, que se revela a personalidade do enunciador. 

Na perspectiva de Maingueneau, o ethos é uma noção discursiva, tendo em vista 

que  ele  se  constrói  primordialmente  na  conjunção  entre  o  enunciado  proferido  e  a 

expressão corporal do locutor, esta que se constitui de diversos elementos como o tom, a 

altura de voz, os gestos, as expressões faciais, a vestimenta, etc. Nas palavras do autor:

– o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não 

é uma “imagem” do locutor exterior a sua fala;

– o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o 

outro;
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–  é  uma  noção  fundamentalmente  híbrida  (sócio-discursiva),  um 

comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora 

de  uma  situação  de  comunicação  precisa,  integrada  ela  mesma  numa 

determinada conjuntura sócio-histórica. (MAINGUENEAU; 2008)

Entretanto, cabe ressaltar que não é por envolver características da aparência que 

o  ethos se  restrinja  somente  a  textos  orais  que  possibilitam  a  presença  (visual)  do 

enunciador,  ele  também  abrange  textos  escritos.  Nesses  casos,  cabe  observar  um 

determinado tom que confere ao texto certa autoridade e remete à imagem do enunciador 

e a um conjunto de traços psicológicos deste. Nesse sentido, pode-se compreender o 

ethos como algo “encarnado”. 

No que se refere ao interlocutor, ele faz a identificação do ethos tomando por base 

as  representações  sociais  julgadas  positiva  ou  negativamente.  Como  o  intuito  da 

construção do ethos é a busca por persuasão, sua eficiência será tanto maior quanto mais 

afinado estiver com a conjuntura ideológica da qual tal interlocutor participa. 

Nesse sentido, Charaudeau aponta para uma questão importante ao afirmar que o 

processo de construção do ethos não ocorre exclusivamente no ato de enunciação (ethos 

discursivo), sobretudo porque, em diversos casos, o interlocutor já possui alguma imagem 

formada do locutor antes mesmo de ouvi-lo/lê-lo. É o chamado ethos pré-discursivo, nele 

há uma intrínseca relação entre a imagem construída antes do evento da enunciação e a 

montada no momento do evento. De acordo com Charaudeau, 

“o  ethos relaciona-se  ao  cruzamento  de  olhares:  olhar  do  outro  sobre 

aquele que fala, olhar daquele que fala sobre a maneira como ele pensa 

que o outro o vê. Ora, se para construir a imagem do sujeito que fala, esse 

outro se apóia ao mesmo tempo nos dados preexistentes ao discurso – o 

que ele sabe a priori do locutor – e nos dados trazidos pelo próprio ato de 

linguagem ” (CHARAUDEAU; 2008. p. 115)
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A  diferenciação  básica  entre  ethos  discursivo  e  ethos  pré-discursivo  é  que  o 

primeiro se constrói por meio da enunciação e caracteriza-se pelos gestos, atitudes, além 

de ser diretamente influenciado por diversos fatores como a ocasião da enunciação (se 

formal  ou não),  o gênero utilizado (acadêmico, científico,  etc.),  o público-interlocutor e 

seus interesses, entre outros; enquanto que o segundo está diretamente relacionado às 

informações anteriores ao evento de que dispõe o interlocutor, como por exemplo qual 

gênero será utilizado, qual o posicionamento ideológico e os traços de personalidade do 

enunciador, etc. 

A partir das colocações acima se pode depreender que o  ethos, como categoria 

analítica,  nos possibilita  pensar  sobre os processos sociais  de adesão dos sujeitos a 

determinados discursos. Cada uma das interpretações sobre o termo deu conta, a meu 

ver, de evidenciar que a comunicação verbal que tem o ethos como centro aponta para a 

existência de algo da ordem da experiência sensível. Nas palavras de Maingueneau:

As “idéias” suscitam a adesão por meio de uma  maneira de dizer  que é 

também uma maneira de ser. Apanhado num ethos envolvente e invisível, 

o coenunciador faz mais que decifrar conteúdos: ele participa do mundo 

configurado pela enunciação, ele acede a uma identidade de algum modo 

encarnada,  permitindo  ele  próprio  que  um fiador  encarne.  O  poder  de 

persuasão de um discurso deve-se, em parte, ao fato de ele constranger o 

destinatário  a  se  identificar  com  o  movimento  de  um  corpo,  seja  ele 

esquemático  ou  investido  de  valores  historicamente  especificados.  (...) 

cremos  que  a  adesão  do  destinatário  se  opera  por  um  escoramento 

recíproco  entre  a  cena  de  enunciação,  da  qual  o  ethos  participa,  e  o 

conteúdo nela desdobrado. (MAINGUENEAU; 2008)

Tomando por base a argumentação teórica desenvolvida sobre os processos de 

produção e recepção de sentidos e do  ethos, a qual sugere que as imagens passam a 

constituir o material a partir do qual os sujeitos elaboram e organizam as suas percepções 

e representações sobre o outro,  desenvolvemos na próxima seção algumas reflexões 

sobre  a  produção  das  imagens  de  Dilma  Rousseff  e  Marina  Silva  para  a  disputa 
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presidencial de 2010, além de analisarmos as apropriações que participantes de grupos 

de conversação fizeram desses programas.

Gramáticas de produção de discursos políticos: marcas do processo de produção 
de sentido nos programas de Dilma Rousseff 

A construção da imagem de Dilma, na concorrência pela sucessão de Lula, tem 

como base sua biografia. Segundo Barreira (2003), nesses casos aspectos relevantes da 

história vivida pela personalidade política são tomados para a construção e reconstrução 

ao longo da campanha de “identidades estratégicas”. É através das “narrativas sobre a 

candidata”  que  se  busca  construir  sua  legitimidade  para  disputar  a  presidência  da 

república na sucessão de Lula.

A partir  de três fragmentos da história de vida de Dilma busca-se construir  um 

ethos capaz de mobilizar a adesão da maioria dos eleitores e diminuir o desconhecimento 

da  candidata  apontado  nas  pesquisas,  são  eles:  1)  a  Formação  Acadêmica  e  a 

experiência como gestora; 2) a jovem rebelde vinculada ao projeto esquerda radical e 3) o 

fato  de ser  mulher.  E há o acréscimo de uma imagem mais significativa e capaz de 

mobilizar maior empatia junto aos eleitores: a de herdeira de Lula.

A partir de matérias veiculadas na imprensa nacional e de pesquisas de opinião, a 

equipe  de  campanha  da  petista  percebeu  a  necessidade  de  (re)  construção  de  uma 

imagem já construída, qual seria: a de que Dilma seria “dona de um temperamento forte e 

explosivo e de reações duras”. Além de explorar a trajetória de vida da candidata em seus 

programas – a Dilma mulher, a Dilma filha, a Dilma mãe, a Dilma avó – sua estética 

também  sobre  uma  mudança  –  Dilma  também  mudou  o  corte  de  cabelo,  passou  a 

aparecer sempre maquiada e bem vestida, com roupas sempre em tons de azul ou cinza, 

em raras exceções ela apareceu de vermelho. Ao relatarem sua biografia, os programas 

de Dilma trazem logo de início informações sobre a formação acadêmica, constando que 

a ministra é economista graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 

mestrado em teoria econômica e doutorado em economia monetária e financeira, ambos 

pela Unicamp. 

9



Além de sua formação acadêmica, também são evidenciadas informações sobre 

sua experiência como gestora da “coisa pública”, essas informações apontam para o fato 

de que Dilma foi  Secretária de Minas e Energia durante o Governo Alceu Collares no 

Estado do Rio Grande do Sul, entre 1991 e 1994; que em 1998 quando Olívio Dutra (PT) 

ganhou  as  eleições  para  o  governo  gaúcho,  Dilma  novamente  foi  empossada  na 

Secretaria de Minas e Energia; e em 2002 com a vitória de Lula ela passa a integrar o 

governo de petista como ministra de Minas e Energia trocando de cargo, em 21 de junho 

de 2005, quando passou a chefiar a Casa Civil ocupando o lugar de José Dirceu.

A  partir  dessas  informações  vemos  um  esforço  de  construir  uma  imagem  de 

legitimidade  na  qual  Dilma  é  capaz  de  governar  o  país  pela  sua  formação.  Tal 

legitimidade se  dá  pela  capacidade já  demonstrada pela  candidata  ao  ocupar  cargos 

como o de ministra, por exemplo.  Em pouco mais de 10 minutos de propaganda eleitoral, 

Dilma é descrita como o braço direito de Lula, como a pessoa que sempre esteve ao lado 

do presidente em seus principais projetos para o país. Em vários de seus programas, a 

petista é apresentada como a “mãe do PAC” (Programa de Aceleração do Crescimento), 

projeto  do  governo  federal  que envolve  um montante  significativo  de  recursos e  que 

coordena obras em várias áreas da infraestrutura. Por diversas vezes, o presidente Lula 

busca afirmar que a ministra é responsável pelo fato de o PAC “acontecer 24 horas por 

dia.

O perfil  de boa gestora também contribui  para a desconstrução da imagem da 

ministra como “durona”, para o Grupo de Trabalho Eleitoral do PT a estratégia é exibir 

Dilma como mulher competente, que, como Lula, também fala e entende a linguagem do 

povo.

A evidência dada à imagem gestora de Dilma sugere que ter atributos próprios de 

competência  é  uma característica fundamental  para o exercício  da política no mundo 

contemporâneo,  esta  caracterizada  pela  existência  de  “um  campo  político  bem 

estruturado  no  qual  a  concorrência  é  estabelecida  com  base  em  credibilidade  e 

conseqüente delegação” (BARREIRA apud CARVALHO; 2003. p. 188)

Durante  sua  trajetória  política  Dilma  Rousseff  construiu  uma  imagem  bastante 

identificada com essa da técnica. Apesar de uma significativa complexificação nos modos 
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de fazer política no Brasil, há um imaginário oriundo do período militar ainda resistente na 

política brasileira que separa a política da técnica. Nesse sentido, quando foi lançada a 

pré-campanha de Dilma, os oposicionistas e setores da mídia apontavam que essa marca 

de técnica tornava-a frágil  na disputa,  tendo em vista  que,  em virtude de envolver-se 

eminentemente com assuntos de gestão, teria pouco trato para a política. 

Para  rebater  essas  acusações  e  para  criar  uma identificação  de  Dilma  com a 

juventude e com o segmento da sociedade que ainda mantém esperança por um projeto 

de esquerda revolucionário, os partidários da campanha da ministra trataram de deixar 

evidenciando a total relação que a atual ministra da Casa Civil tinha com a política, ao 

rememorar sua participação no enfrentamento à Ditadura Militar no Brasil. Nesse sentido, 

aponta-se  para  o  fato  de  Dilma  ter  na  década  de  1960,  durante  o  regime  militar, 

participado da luta armada, atuando em organizações clandestinas de esquerda, como a 

Política Operária Polop e o Comando de Libertação Nacional (COLINA). Procura-se nesse 

sentido  dar  ênfase  à  prisão  de  Dilma,  ocorrida  entre  1970  e  1973  nos  órgãos  de 

repressão política.

Durante toda a campanha se buscou produzir  uma espécie de “simbiose” entre 

Lula e Dilma. Essa imagem de Dilma buscou identificá-la como a “herdeira política” de 

Lula,  sendo ela  a  pessoa que seria  capaz de dar  continuidade ao projeto  político de 

transformação do Brasil num “país de todos e todas”; é nela que Lula confia para entregar 

a “chave da nau” que deve seguir no “rumo certo”. Em seus discursos Dilma se apresenta 

como a  herdeira,  ela  tem afirmado  insistentemente  “Podemos avançar  ainda mais,  o 

presidente Lula já nos ensinou o caminho”. 

O espaço mais evidente de desenvolvimento dessa estratégia foram os programas 

eleitorais de Dilma em que ela e Lula apareciam em um diálogo, um em canto extremo do 

país, conversando sobre os avanços promovidos no país pelo governo Lula e que Dilma o 

ajudou.  Bem como quando são relatadas as histórias de vida dos dois, buscando uma 

aproximação de suas trajetórias. 

Essa  imagem/lugar  de  “herdeira  de  Lula”  trouxe  vantagens  que  contribuíram 

efetivamente para o sucesso da campanha de Dilma, pois num contexto eleitoral no qual 
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o campo político está claramente dividido entre situação e oposição, o lugar de situação 

se configura no “lugar de falar em que dizer pode ser fazer” (CARVALHO; 2003.p. 116).

Gramáticas de produção de discursos políticos: marcas do processo de produção 
de sentido nos programas de Marina Silva

O ethos de Marina se constitui relacionado intimamente à trajetória de militância em 

prol  do  meio  ambiente  e  de  sua  trajetória  de  vida,  especialmente  na  relação  com a 

educação. Marina é uma mulher com aparência frágil, mas que já lutou muito na vida: foi 

alfabetizada já adulta. Acrescentando a isso, Marina produz outra estratégia discursiva no 

sentido  de  se  apresentar  como  a  terceira  via  da  política  brasileira  contemporânea, 

buscando assim desestabilizar a polarização entre PT e PSDB nas disputas presidenciais. 

Em sua campanha, Marina afirma ser possível  construir um Brasil  desenvolvido 

sem destruir o meio ambiente. A temática do desenvolvimento sustentável é mobilizada 

permanentemente em todos os discursos, sendo visivelmente a candidata mais afinada e 

mais  informada  sobre  as  questões  referentes  a  modelos  de  desenvolvimento  que 

pretende conciliar tecnologia e preservação da natureza. A legitimidade que consolida 

Marina como a candidata do meio ambiente se constrói ao longo dos programas eleitorais 

principalmente  através  da  relação  da  candidata  com  Chico  Mendes,  ícone  da  luta 

ambientalista no Brasil. Além dessa relação, Marina também utiliza para consolidar sua 

legitimidade  um  aspecto  gerencial,  pois  ao  longo  dos  programas  são  sempre 

apresentados  os  seus  feitos  e  sua  atuação  no  combate  ao  desmatamento  e  na 

fiscalização de empreendimentos que afetam o meio ambiente.

 Os temas que são fortemente abordados em sua campanha são a educação e a 

saúde. Com a melhoria desses setores, o Brasil poderá se desenvolver de uma forma 

sustentável e que não agrida a natureza. Marina diz que, pelo fato de vir de uma origem 

humilde, conhece os anseios dos seringueiros, agricultores e do povo brasileiro, mas que 

também sabe dos anseios da juventude e que pretende reunir a tradição e a modernidade 

para desenvolver o país de uma maneira mais justa. 

12



Sua campanha conta com o apoio de grandes intelectuais  brasileiros:  músicos, 

compositores, sociólogos, atores, e etc. que defende o discurso ecológico assim como a 

candidata.  Ao mesmo tempo em que busca uma aproximação com a figura de Chico 

Mendes, a candidata busca afastar sua imagem da de Lula. Marina faz referência apenas 

uma vez ao Lula em toda a sua campanha: no programa que conta sua história, cita que 

foi  ministra  do  meio  ambiente  no  governo  do  petista.  Em nenhum momento  ela  faz 

referência aos trinta anos de sua vida política que passou ao lado de Lula no PT.

Na tentativa de se aproximar dos eleitores, o programa de Marina Silva diz que a 

candidata é considerada uma das 50 pessoas que podem salvar o planeta e que isso a 

faz ser apoiada por pessoas que querem, além de um país, um mundo melhor; a partir de 

então são mostradas as “Casas de Marina”, uma espécie de comitê criado pelos próprios 

eleitores para a distribuição de material da candidata e de articulação para campanha em 

apoio a sua candidatura. 

Seu pedido aos eleitores é de que a ajudem a chegar ao segundo turno e pela 

primeira vez na história do país fazer com que uma eleição seja decidida entre duas 

mulheres: ela e Dilma. Nos últimos programas eleitorais são mostradas várias pesquisas 

que apontam o crescimento das intenções de voto em Marina,  e como efeito  de sua 

campanha, estaria se instalando no país uma “onda verde” que levaria a candidata ao 

segundo turno.

 Marina Silva aparecia em seu programa utilizando roupas discretas e maquiagem 

simples, cabelos amarrados e poucos acessórios, o que reforça a imagem de uma pessoa 

simples  e  pouco  vaidosa,  se  aproximando  de  um  perfil  humilde.  Demonstrava 

simplicidade  em seu  cenário,  muitas  vezes  com um fundo  monocromático,  contendo 

animações  com  desenhos  animados,  depoimentos  e  vídeos  de  passeatas.  Essa 

simplicidade também pode ser devido ao curto tempo de sua propaganda, cerca de 1 

minuto e 23 segundos. 
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Gramática de reconhecimento dos discursos políticos: a apreensão dos sentidos 
dos discursos de Dilma e Marina pelos participantes dos grupos focais

O primeiro grupo de discussão organizado para debater os programas eleitorais 

dos candidatos a presidente da República em 2010 ocorreu no dia 17 de setembro de 

2010. O grupo foi composto por cinco pessoas com idades entre 22 e 31 anos, todos 

moradores do Bairro Antonio Bezerra, periferia de Fortaleza. Na ficha preenchida pelos 

participantes  antes  da  discussão  apenas  dois  afirmaram  já  ter  voto  definido  para 

presidente (Maryvanda e Wiverson) e os outros três afirmaram ainda não ter candidato. 

Apenas um dos participantes (Maryvanda) afirmou assistir com freqüência os programas 

eleitorais na TV, os outros disseram não assistir. 

O vídeo assistido pelo  grupo corresponde aos programas eleitorais  de Dilma e 

Marina que foram ao ar no dia 16 de setembro de 2010. O programa da candidata do PV, 

Marina Silva se dirige aos jovens, considerados por ela (Marina) como uma juventude 

criativa e talentosa, bem como se volta também para as mulheres, o narrador faz um 

apelo aos eleitores para que ajudem Marina a ir ao segundo turno, afirmando ser esse um 

momento histórico para o país: duas mulheres disputando a presidência. Como em todos 

os outros programas, as riquezas naturais brasileiras são exaltadas e a candidata afirma 

ser possível fazer o país crescer economicamente de maneira sustentável, preservando a 

natureza.  Já  o  programa  de  Dilma  Rousseff  em  sua  maior  parte  fala  dos  avanços 

ocorridos na economia durante o governo Lula e que contaram com o apoio de Dilma, 

enquanto  ministra.  Como  de  costume,  o  programa  começa  com imagens  dinâmicas, 

ressaltando a idéia de movimento e mudança que percorreu toda a propaganda eleitoral 

da candidata. Apresenta também um constante diálogo entre Lula e Dilma, mostrando que 

ela é a candidata que dará continuidade ao que o petista já fez. 

No  grupo de  discussão,  todos os  participantes  notaram o  forte  atrelamento  da 

imagem de Dilma ao de Lula, e em muitos momentos da discussão, essa vinculação foi 

vista  como uma situação vexatória.  Marina também trouxe apoiadores, porém não do 

campo da política, mas sim do campo da arte. Ao serem perguntados o que essas figuras 

externas causavam nas campanhas eleitorais, se era um aspecto negativo ou positivo, as 

opiniões foram diversas:

14



(Wiverson) Na minha opinião, eu acho correto. Se uma pessoa tá querendo se 

eleger ela não pode tá ali sozinha, então de uma certa forma uma terceira pessoa, 

terceiras pessoas elas ajudam, elas podem dá uma boa impressão aos eleitores 

que estão assistindo, pode dá até um bom testemunho né, de quem tá sendo 

candidato,  então  eu  acho  certo,  eu  acho  correto  que  os  políticos  apresentem 

outras pessoas pra falarem do que eles fazem, fizeram né.

(Flávio) Eu já acho assim tipo puxa saco né! Porque a Dilma vai pelas costas do 

Lula né, não se vocês votam no Lula, podem votar em mim! Votem em mim! Então 

ela tá tipo assim só nas costas do Lula, eu acho que isso ai é puxa saco. [...] Da 

Marina já é os artistas, já vi o Caetano Veloso, já são mais assim pelo lado dela 

né. 

(Camila) Esses eram os artistas da época do Lula, Lula presidente, candidatura do 

Lula, os artistas que apóiam hoje a Marina, era os que na época do Lula apoiava 

ele. Que não estão com a Dilma.

(Monalisa) Eu acho que é ruim ter alguém que apóie seja cantor, que a população 

goste né, acho que confunde um pouco a cabeça de quem vai votar. Ai eu gosto 

do Caetano então eu vou votar na Marina que Caetano vai votar na Marina. Eu 

acho que isso é ruim assim, a gente gosta do cantor, da música dele, não sabe o 

que passa pela cabeça dele e você tipo confia nessa pessoa que você talvez ache 

que seja um amigo seu né, por você gostar você confia na pessoa acha que ele tá 

fazendo o certo então...

Quando foi perguntado o que as pessoas tinham achado do programa de Marina e 

de Dilma, houveram vários questionamentos sobre o tempo dela de campanha. Poucas 

informações eram possíveis de extrair de uma propaganda com tempo tão reduzido, como 

o  de  Marina,  ao  passo  que  Dilma  possuía  grande  oportunidade  de  mostrar  muitas 

imagens, depoimentos, fotos, e etc.

Nesse diálogo entre duas componentes do grupo de discussão, podemos notar que 

a construção da imagem também exige um tempo para expressar bem as idéias dos 

candidatos:

(Monalisa) Assim o da Marina foi assim, parece que foi uma coisa assim menor né, 

foi o mais simples né. A gente a viu sempre no estúdio né, não teve nada externo. 

O da Dilma teve.

(Camila) É o da Dilma teve. Tanto teve externo como atrás dela quando ela falava 

passava  as  indústrias,  as  fábricas,  as  coisas,  as  construções,  passava  tudo 
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enquanto ela falava. O da Marina não teve tempo pra isso. [...] A Marina quando 

aparece em algum lugar ela ainda não arrasta multidões. 

(Monalisa) Porque ela não influencia.

(Camila) É. Não tem influência.

Um participante frisa de forma cômica, da qual todos riram e concordaram:

(Flávio) Ela fala alguma coisa e passa assim a natureza atrás dela. (risos) Mas é 

mesmo, passa a natureza, ela fala uma coisa e acabou, pronto. 

(coordenadora da sessão): E o que ela falou?

(Flávio) Ah ela falou vamos torcer pelo segundo turno né! E o segundo turno com 

duas mulheres.

A imagem que Marina apresentou para o público foi de alguém humilde, simples, e de uma mulher 

que veio das camadas populares, assim como Lula, e que atraiu a atenção de muitos eleitores. 

Entretanto,  algumas  opiniões  que  se  formaram  sobre  Marina  foram  completamente  opostas; 

Marina  foi  vista  como  uma  mulher  frágil,  despreparada,  e  em  comparação  à  Dilma,  não 

demonstrava competência e segurança para assumir um cargo tão importante.

(Camila) Mas a gente vê muito o estereótipo das pessoas né, tipo a Marina é cheia 

de mazela, ela é bem magrinha, ela é feia, o cabelo dela é feio, as roupas dela, ela 

é ela mesmo, tipo assim não tem produção, ela não deve ter assessores assim 

como a Dilma. [...]

E a Dilma impõe respeito pelo que? Imposição de voz, o cabelo dela como era 

antigamente,  o  cabelo  dela  agora com aquele  topete impecável,  a maquiagem 

dela, aquele  blaiser perfeito, vermelho, com caimento maravilhoso [...]  mas, ela 

tem uma assessoria. Tanto visual, deve ter... ela não fala no máximo, ficou com a 

entonação certa pelo que ela quer. Então eu acho que assim, no fim das contas, 

verbas, dinheiro; no fim das contas acaba dinheiro. Essa visão, porque queira ou 

não,  a  gente,  a  primeira  coisa  que  você  vê  na  pessoa  e  julga  é  o  visual,  a 

aparência.  Ai  eu  acho  que  isso  impõe  respeito  sim,  isso  impõe  autonomia, 

autoridade e segurança. Você se impor e mostrar aquilo que você quer que as 

outras pessoas percebam de você. Tipo: eu quero parecer uma puta, eu vou fazer 

o  que?  Eu  quero  parecer  uma  santinha,  eu  vou  vestir  o  que?  Eu  quero  ser 

imponente, autoritário, eu vou fazer o que? Ou então eu quero ser segura, você 

tem que olhar pra mim e sentir segurança, eu vou fazer o que?
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Vladimir considerou que Dilma e Marina apelaram bastante para a “feminilidade”, ou seja, 

o discurso de que elas são mulheres, e uma disputa ao segundo turno entre elas duas 

seria inédito para a história do Brasil. 

O segundo grupo de discussão ocorreu no dia 20 de outubro de 2010. Fizeram 

parte do grupo seis jovens com idade entre 21 e 25 anos, todos universitários e eleitores 

de Marina Silva1. Na ficha preenchida pelos participantes antes da discussão, cinco deles 

afirmaram já ter voto definido para o segundo turno. Um deles, inclusive afirma que votará 

em Dilma, no segundo turno. Apenas um dos participantes afirma não ter decidido seu 

voto. Todos dizem assistir freqüentemente ao Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. 

O vídeo assistido pelo grupo corresponde aos programas eleitorais de José Serra e 

Dilma  Rousseff  que  foram  ao  ar  no  dia  18  de  outubro.  O  objetivo  desse  grupo  de 

discussão, mais do que analisar a forma como os eleitores apreenderam os programas 

eleitorais, era identificar para onde os votos recebidos por Marina Silva, no primeiro turno, 

migrariam no segundo turno: se para Dilma ou para Serra. Dessa forma mesmo sendo 

apresentados aos participantes os programas de Serra e Dilma, foi possível haver uma 

discussão a respeito da imagem de Marina Silva. 

No  tocante  aos  programas  exibidos,  o  programa  de  Dilma  contou  com  a 

participação de Lula questionando os brasileiros sobre qual o Brasil que eles querem: o 

Brasil que dava errado (FHC e Serra) ou o Brasil que está dando certo (Lula e Dilma). São 

mostradas imagens do debate entre Dilma e Serra ocorrido no dia 17 de outubro na Rede 

TV. Os narradores do programa afirmam que foi um debate entre o passado (Governo de 

FHC e Serra), o presente (Lula) e o futuro (Dilma). Dizem ainda que Serra representa o 

atraso para o país, haja vista que ele não reconhece os avanços do Governo Lula. São 

mostrados ainda depoimentos de governadores da base aliada de Dilma e Lula eleitos no 

primeiro turno, afirmando que Dilma é a melhor opção para o Brasil. 

O programa de Serra também explora imagens do debate ocorrido no dia anterior 

para fazer uma comparação entre os feitos dele e os feitos de Dilma. São explorados os 

avanços educacionais promovidos por Serra no governo de São Paulo, tais como: mais 

1 Este grupo realizado no 2º turno tendo em vista levantar as motivações do voto em Marina Silva e as possibilidades de 
transferência de voto para um dos candidatos que disputaram o segundo turno. 
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de uma professora em sala de aula, aumento no número de vagas em escolas de ensino 

técnico. São ressaltados também os projetos na área de saúde realizados pelo candidato 

tucano enquanto ministro da saúde do governo FHC e na prefeitura e governo de São 

Paulo, tais como os genéricos e a criação de policlínicas. 

Os eleitores de Marina afirmavam que ela seria uma “terceira via” nas eleições, 

uma  opção  extra  diante  da  polarização  PT-PSDB.  Para  estes,  a  figura  de  Dilma 

construída por Lula era uma apelação, tendo em vista que quem teria essa suporte seria a 

própria Marina, por ter uma vasta experiência na política dentro do PT.

(Ana Maria) Eu vejo na Marina, na verdade, ela é uma geradora de ideologias [...] 

ela foi a única que, ao meu ver, tem umas idéias não totalitárias, mas que abrange 

o universal [...] toda trajetória de vida dela, foi letrada depois de muitos anos, é 

uma guerreira nata,  a ruptura dela com o PT já mostra o quanto que ela tem 

autenticidade nas idéias dela, e ai, por trás de toda essa fragilidade,acho que a 

população brasileira está se enganando muito com a falsa fragilidade da Marina, 

na verdade é a feminilidade dela, mas por traz de tudo isso, eu acredito sim que 

ela tenha a força, o pulso necessário que o Brasil precisa.

A imagem “religiosa” de Marina também é percebida por um dos participantes, que 

se identifica com a “Teologia da Libertação” para justificar sua simpatia pela candidata do 

PV. A decisão arbitrária do PT de escolher a Dilma como candidata também causou certo 

desgaste na sua imagem. O fato de Mariana ter saído do PT foi um fato positivo para sua 

imagem. 

A “possibilidade real” de uma candidatura carregada por Marina no que tange as 

alternativas disponíveis entre os demais candidatos também foi identificado pelo grupo. 

Ela seria a alternativa que não fugiria completamente da realidade política brasileira, o 

que demonstrava alguns candidatos defensores de ideais esquerdistas.
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Considerações Finais

Neste trabalho buscamos reconhecer como se deu os processos de produção e 

reconhecimento das imagens e discursos produzidos pelas coordenações da campanha 

de Dilma e Marina durante a campanha eleitoral de 2010.

A partir da análise pudemos perceber que como afirmou Verón, esses processos 

envolvem complexidades. A produção das imagens e discursos eleitorais passou, tanto na 

campanha de Dilma quanto na de Marina, inevitavelmente pela ênfase de aspectos da 

biografia  das  candidatas,  aspectos  inclusive  pessoais,  que  buscavam  construir  uma 

aproximação junto ao eleitorado. 

A  feminilidade  é  um  dos  aspectos  ressaltados  por  ambas  as  candidatas,  na 

campanha de Dilma como estratégia de identificação, e na de Marina como um aspecto 

intrínseco de sua imagem, é desse modo que os participantes dos grupos interpretam. 

Aqui percebemos que a recepção tem aspectos de negociação com o que foi apresentado 

pelas candidatas, afinal, nem Dilma tinha interesse de sugerir uma feminilidade artificial, 

nem Marina de apresentar uma feminilidade “natural”.

Por fim, além desses aspectos de negociação, as imagens privilegiadas por ambas 

as campanhas, na de Dilma a de herdeira de Lula, e na de Marina de ser uma candidata 

de  um lugar  diferenciado,  foram aceitas  de  modo  dominante  pelos  participantes  dos 

grupos. 
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