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Introdução 
 
  

O debate faz parte da essência da democracia. Os rumos de um país ou as decisões 

que afetam a vida dos cidadãos passam de um modo ou de outro pela troca de argumentos 

entre atores políticos interessados em mobilizar a opinião pública.  Embora essa prática seja 

algo do cotidiano daqueles mais diretamente envolvidos com o mundo da política, para o 

cidadão comum, o debate desperta maior atenção durante o processo político-eleitoral. A 

participação de competidores com posições distintas sobre a realidade e as propostas para 

mudá-la ou melhorá-la contribui para a centralidade da discussão pública por uma via de 

duplo interesse: de um lado, políticos que buscam conquistar a opinião e o voto dos 

eleitores, de outro, eleitores que precisam tomar uma decisão sobre o seu voto.    

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível analisar o debate no contexto das 

modernas democracias, no qual as campanhas eleitorais estão associadas ao uso de 

sofisticadas técnicas de comunicação e a uma maior interface com o campo da mídia 

(MANIN 1995). Como vários estudos têm apontado, o artefato midiático reduziu os custos 

de aquisição de informação para o eleitor, ampliou a visibilidade dos candidatos e, ao 

mesmo tempo, levou os políticos a adaptarem suas estratégias de comunicação para ocupar 

esse novo espaço (MANCINI e SWANSON 1996; GOMES, 2004). 

Essas mudanças afetaram, como não poderia deixar de ser, o debate político-

eleitoral. Antes restritos a arena do campo político, esses eventos de campanha ocupam 

hoje o espaço da televisão. Nesse sentido, o artefato midiático não só transformou o meio 

de contato entre candidatos e eleitores como possibilitou a institucionalização de um tipo 

específico de fonte de informação, qual seja, aquela derivada do confronto argumentativo 

entre competidores políticos, num acontecimento ao vivo e em rede nacional. Além de 

acessível a milhões de eleitores, os debates na TV apresentam uma característica peculiar: é 

único momento da campanha em que os eleitores podem avaliar simultaneamente os 

candidatos, suas posições políticas, valores e atitudes. Por outro lado, é o único momento 

em que os competidores políticos podem confrontar diretamente os seus opositores.  

 Desde os primeiros grandes encontros presidenciais transmitidos pela televisão nos 

anos 60 nos Estados Unidos entre Nixon e Kennedy, várias pesquisas têm sido feitas no 
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sentido de melhor compreender o que os debates na TV podem oferecer aos eleitores. 

Jamieson e Birdsell (1987) chamam a atenção para o tempo maior que os candidatos têm 

para expor suas ideias, diferentemente do que acontece nas inserções de comerciais de 30 e 

60 segundos; a possibilidade de ver como os candidatos se comportam diante de questões 

novas ou comentários dos adversários; e a ainda a chance de refutar uma falsa afirmação de 

um oponente no momento em que ela é feita. Carlin e McKnney (1994) sumarizam as 

vantagens dos debates: 

 
 – É o único momento da campanha onde os candidatos podem apresentar suas 
plataformas em contraposição aos seus adversários; 
 – Os debates possibilitam apresentar novos argumentos sobre os temas tratados 
pelos candidatos; 
  – Eles ajudam a clarear as posições dos candidatos e suas prioridades; 
  – Sintetizam os temas de campanha e dos candidatos; 
  – Dão pistas de como os candidatos reagem quando estão sob pressão, e as 
características do seu estilo de liderança; 
  – Eles reduzem a influência da agenda da mídia sob os candidatos; 

 

Embora a literatura internacional tenha avançado com relação à caracterização dos 

debates televisivos ou mesmo na análise sobre seus efeitos, no Brasil, com raras exceções, 

ainda há uma carência de estudos sobre essa fonte de informação1. Mesmo problemas mais 

gerais, como compreender de que maneira os agentes dos debates televisivos (candidatos, 

jornalistas, platéia e mediadores) atuam como produtores de informação política, recebem 

pouca ou quase nenhuma atenção no Brasil.  

Ora, esse aspecto parece algo central nas modernas democracias, cujas campanhas 

estão vinculadas aos meios de comunicação de massa, em especial a televisão. Para se 

constituírem, os debates na TV dependem da participação dos seus agentes, ou seja, de 

                                                 
1
 Apesar dos poucos estudos sobre os debates televisivos no Brasil, há que se ressaltar o esforço de alguns 

autores no sentido de compreender melhor como essa fonte de informação política pode afetar o 
comportamento eleitoral. Neto (2003) e Neto e Verón (2003) argumentam que o fato de a televisão controlar 
o ponto de contato dos candidatos com os eleitores, isto é, suas possibilidades de ver e ouvir limita a 
capacidade político-persuasiva do campo político. Essa estratégia seria identificada não só no controle dos 
enunciados, mas também pelo jogo de câmeras da emissora de TV no momento em que vai apresentando as 
cenas do debate.  Borba (2005), por sua vez, analisou o efeito agregado dos debates realizados nas eleições de 
2002, e concluiu que os candidatos à frente nas pesquisas eleitorais tendem a conquistar mais apoio da 
audiência. Lourenço (2007) identificou as características que o eleitor considera relevantes num debate, como 
a determinação, a firmeza e a segurança com que os candidatos falam. Em outras palavras, “a avaliação de um 
candidato não é apenas composta por argumentos (a partir do que é falado), mas também sobre elementos 
performáticos (de como foi falado)”. Veiga et al (2007), por outro lado, analisou as estratégias retóricas dos 
candidatos no debate entre Lula e Alckmin no segundo turno de 2006 
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membros ativos no processo de definição não apenas do quê o público poderá saber, mas 

como conhecerá os candidatos e suas posições políticas. 

 Esse dado, embora possa parecer bastante trivial, remete a uma questão de fundo. 

Os debates televisivos são regidos por normas controladas pelas redes televisão, mas com a 

anuência dos candidatos interessados em participar. São essas normas que possibilitam a 

realização do confronto argumentativo e, necessariamente, delimitam a atuação dos seus 

agentes. Nessa relação, o formato dos debates assume o lugar de duas variáveis. Num 

primeiro momento, ele é dependente da relação estabelecida entre campos político e 

midiático, que se associam para produzir informação político-eleitoral. Num segundo 

momento, o formato do debate é uma variável independente, que explica o tipo de incentivo 

que os candidatos têm para estruturar e apresentar informação aos eleitores. 

Dito isto, o objetivo deste estudo é problematizar as regras dos debates tendo como 

suposto a ideia de elas podem gerar graus diferenciados de incentivos à produção de um 

tipo específico de informação, qual seja, aquele que contribui para evidenciar as diferenças 

políticas entre os candidatos. Em outras palavras, determinadas regras podem constranger 

tanto a participação de candidatos na inclusão de temas que eles avaliam como 

publicamente importantes, como suas estratégias de comunicação. 

Tal hipótese, contudo, não poderia considerada sem uma análise mais demorada da 

relação estabelecida entre campo político e midiático, co-responsáveis pelos debates. 

Apesar dos seus interesses de naturezas distintas e, muitas vezes, com atuações conflitivas, 

esses dois campos assumem uma atitude cooperativa para fazer esses eventos acontecerem. 

Nesse sentido, como esses dois campos formularam regras em diferentes contextos 

eleitorais? É possível falar de algum padrão ou tendência? Essa e outras questões 

subjacentes serão tratadas ao longo deste artigo. Os dados analisados compõem a série 

histórica dos debates na TV durante as eleições presidenciais realizadas no Brasil desde 

1989, portanto, em diferentes cenários e por diferentes emissoras concorrentes. Desse 

modo, a análise não só contribui para uma maior compreensão de como os debates foram 

formulados em mais de 20 anos de eleições, como também de que maneira esses eventos 

foram apresentados pelas principais emissoras de TV do país2.  

                                                 
2
 Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado que desenvolvo no IESP/UERJ. Estando, portanto, ainda em 

fase inicial de estruturação. 
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Hipóteses para o grau de informação comparativa dos debates 
 

 Carlin et al (2009) sustenta que o debate na TV  permite que o telespectador faça 

avaliações a partir da discordância entre os candidatos; oferece a oportunidade de os 

competidores fazerem ataques e apresentar defesas; além de poder chamar a atenção para 

questões sobre a personalidade ou do posicionamento político dos candidatos. Dado esse 

suposto, a problematização das regras dos debates importa porque essa variável impacta os 

incentivos que os candidatos terão para desenvolver suas estratégias de comunicação. 

Numa outra perspectiva, pode-se assumir, portanto, que a informação produzida pelos 

candidatos num debate é dependente do formato desses eventos. Um exemplo para o caso 

de regras que incentivam o confronto direto3.   

  1 - Podem ajudar os candidatos que querem ter uma participação mais ativa, no 

sentido de propor questões que coloquem o seu adversário em situação de desvantagem 

argumentativa; 

 2 - Podem forçar mudanças de estratégias de candidatos que até então preferiam 

uma campanha com menos conflito com seus adversários; 

 Mas qual seria a importância do confronto direto entre os candidatos sobre a 

informação produzida aos eleitores? Uma série de pesquisas sobre os debates têm chamado 

a atenção para o fato de a exposição de diferenças entre os competidores amplia o 

conhecimento que os eleitores têm sobre os candidatos, reduz as ambiguidades e favorece o 

alinhamento entre suas expectativas e a preferência eleitoral (MILLER e MACKUEN, 

1976; LANOUE 1992, HOLBROOK 1996; COLEMAN 2000; CARLIN  McKNNEY 

1994; CARLIN et al 2000, 2009; BENOIT e HANSEN 2004)4. Em outras palavras, 

podemos dizer que os debates são uma fonte de informação que favorece a racionalidade 

das escolhas, ou melhor, de uma maior clareza das razões que os eleitores encontram para 

justificar ou abandonar suas decisões (ABRAMOWITZ 1978). 

                                                 
3 Obviamente que esses supostos assumem um sentido diferente, caso as regras sejam de menos incentivos ao 
confronto direto. Pode contribuir com aqueles candidatos que preferem não serem confrontados, ou melhor, 
podem ser um fator limitador da ação dos outros competidores que gostariam de questionar as propostas e 
aspectos pessoais do candidato preferível. 
4 LOURENÇO (2007) diz que os debates televisivos são fontes de informação lembradas pelos eleitores. A 
importância do enfrentamento argumentativo, o desafio de se colocar frente-a-frente com os seus adversários 
foram os pontos mais lembrados pelos eleitores em seu estudo. 
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 Desse modo, para o caso de regras com incentivos ao confronto direto e candidatos 

dispostos a atuar com esse objetivo, o eleitor poderá identificar melhor os argumentos dos 

competidores, como também saber o que os candidatos atacados podem oferecer como 

resposta ou mesmo como se comportam diante das críticas. Para a segunda alternativa, ou 

seja, de candidatos que se recusam a ter uma participação com foco no confronto direto mas 

que são instados a lidar com regras que incentivam esse tipo de comportamento há, em tese, 

duas possibilidades. Caso mude a estratégia e passe a ter uma participação de maior 

confronto, o eleitor poderá conhecer essa sua nova postura do candidato e daí fazer suas 

avaliações. Mas, caso mantenha a posição de não confronto, sua participação poderá ser 

vista como alguém que está acima das disputas políticas ou, no pior dos mundos, ser 

identificado como alguém que não tem resposta para os temas discutidos.  

Independentemente da direção desses efeitos, o suposto de que o formato do debate 

afeta a informação que os eleitores terão acesso parece aceitável. Contudo, a descrição das 

regras e suas implicações na produção da informação não bastam para a nossa análise. É 

preciso saber também o que explicaria o nível de conflito estabelecido entre agentes 

participantes dos debates. Nesse caso, uma premissa aceitável é que as características do 

cenário eleitoral geram incentivos aos candidatos por um maior ou menor grau de confronto 

direto de estilos e propostas nos debates na TV. Com isso, seus interesses eleitorais teriam 

maior peso na negociação das regras com as redes de televisão. Dada esta afirmação, a 

hipótese sugerida diz que: 

 

H1: Os interesses dos partidos e candidatos prevalecem e, portanto, o cenário da 
disputa eleitoral explica o grau de confronto entre os participantes. 
 

A hipótese H1 é formulada a partir de algumas indagações: se a diferença na 

intenção de voto entre os candidatos é marginal ou expressiva, aumenta ou diminui a 

probabilidade de os debates serem mais comparativos? Em outros termos. Num cenário de 

indefinição, os candidatos têm incentivos para buscar o comparativo com seus adversários 

como forma de diferenciar-se ou ocorre justamente o contrário? Se isso for verdade, deve 

haver tendências do tipo: baixa competitividade, em razão de disputas com um franco 

favorito, leva a regras com menos incentivos à comparação entre os candidatos; enquanto 

cenários com alta competitividade proporciona regras de debates com mais conflitos ou 
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vice-versa. Se as respostas estiverem corretas, a hipótese do cenário político como variável 

explicativa para o grau de confronto ganha peso. Isto porque os competidores são atores 

que buscam fazer escolhas racionais para atingir o seu objetivo, qual seja, vencer a eleição. 

 Isso implica em compreender as razões das suas escolhas dada a situação dos 

candidatos na disputa.  Para negociar com as redes de televisão, os candidatos partem de 

uma situação comum: todos querem maximizar seus ganhos. Mas alguns têm mais a ganhar 

e perder do que outros, dada a sua posição na competição. Por dedução, é possível assumir 

que, candidatos favoritos nas pesquisas eleitorais, isto é, com mais certezas sobre sua 

vitória, têm duas opções. Não participar das negociações sobre o formato dos debates 

porque já decidiu não comparecer ao evento ou participar. No caso de não participar, a 

avaliação é de que a sua ausência produz perdas, mas elas não são maiores caso decidisse 

participar. Ora, implícito nesse suposto está o fato de o candidato preferível dos eleitores 

não ser capaz de fazer prevalecer seus interesses sobre dos seus adversários com relação ao 

formato que o debate deve ter. 

 Por outro lado, na ocasião de decidir participar, o candidato favorito tentará ao 

máximo controlar as regras, especialmente aquelas que possam gerar menos conflito direto, 

isto porque, quanto mais expostos ao contraditório, maiores são seus riscos, e maior 

também a exposição dada aos seus adversários. Por outro lado, as redes de TV como têm 

interesse em contar com a participação dos candidatos favoritos, aceitariam com mais 

facilidade as imposições desses candidatos, abrindo mão de interferir diretamente no 

formato ou agindo para que os outros competidores aceitem mais facilmente as regras do 

jogo. A posição nas pesquisas, os interesses no formato dos debates, os objetivos a serem 

alcançados, e a importância da sua participação para as emissoras de TV estão sumarizadas 

na tabela 01: 

Tabela 01 
CANDIDATOS EMISSORAS 

Posição na Campanha 
 

Interesse sobre o 
Formato 

Objetivo com a 
participação 

Importância da 
participação 

Favorito Baixo Confronto Manutenção do cenário Alta 
Intermediário Médio ou Alto Mudança Média 
Não-Favorito Alto Confronto Mudança Baixa 

 

Para aqueles candidatos com baixas intenções de votos, ou seja, os não-favoritos, 

vale participar dos debates e, nesse sentido, forçar para que haja confronto direto, uma vez 
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que seus ganhos ao contradizer competidores em melhor situação tendem a superar 

possíveis perdas. Em outros termos, o fato de aparecer ao lado de competidores mais 

favoritos, num evento em rede nacional, é um ganho de visibilidade importante. Se for 

possível contradizer os líderes das pesquisas, melhor ainda. Seus objetivos, contudo, podem 

ser dificultados pelo fato de serem competidores com poucas chances de vitória e, portanto, 

com menos peso na negociação com os outros partidos e as emissoras de TV5. Os 

candidatos intermediários, ou seja, aqueles em posição relativa nas pesquisas, tendem a ter 

interesse no confronto direto, mas desde que seus ganhos continuem superiores a possíveis 

perdas. Para estes, vale tanto contra-argumentar diretamente os lideres das pesquisas, como 

utilizar candidatos em pior situação como “trampolim” para ataques indiretos.  

As posições dos jogadores numa situação de diferenças mínimas, por outro lado, 

leva a outro tipo de maximização de ganhos. Numa situação como essa, todos partem de 

situações relativamente semelhantes. Nesse caso, o esperado é que todos entrem em 

conflito de modo a marcar diferenças, e maximizar seus ganhos. Essa hipótese, no entanto, 

enfrenta uma dificuldade. A situação de proximidade, no qual todos são preferíveis como 

alvos dos adversários, o confronto direto pode pôr em risco as posições relativas nas 

pesquisas. Ou seja, tanto as chances de ganhos como de perdas apresentam pesos iguais 

para todos. Desse modo, como há certa proximidade de interesse entre os competidores, as 

regras tendem a um ponto médio, em que todos, rede de televisão e os candidatos, busquem 

formas de atender os objetivos dos dois campos. 

 As características do cenário político como explicação do grau de incentivo das 

regras, contudo, deve levar em conta um complicador. Debates podem ter regras com 

incentivos divergentes, mesmo numa mesma eleição. Isso pode ocorrer por duas razões. A 

primeira porque as redes de TV podem ignorar os interesses individuais dos candidatos e 

realizar os debates conforme as regras que consideram as mais adequadas. Com isso, pode 

mudar o nível de confronto dos debates numa mesma eleição ou entre uma eleição e outra 

segundo seus interesses. Por outro lado, devido à fase da campanha em que esses eventos 

são realizados no primeiro turno, pode haver variações que não se explicariam meramente 

                                                 
5
 A desvantagem desses candidatos, contudo, é neutralizada pela legislação brasileira, que determina as regras 

dos debates devem ter a anuência de ao menos 2/3 dos candidatos convidados.  Caso algum deles discorde do 
formato e se recuse a participar, a legislação permite que as  emissoras façam entrevistas com esses 
candidatos , como forma de compensar sua não participação. 
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por decisões das emissoras em mudar as regras do jogo, mas sim pelas características do 

cenário da disputa. No caso brasileiro, os debates promovidos pela Rede Bandeirantes 

acontecem frequêntemente na fase inicial da campanha eleitoral, seguido da Record, 

semanas antes da escolha nas urnas, e da Globo, que ocorre quase sempre na véspera do dia 

da votação. 

Para saber se prevalece os interesses das emissoras ou do campo político na 

formulação das regras é preciso analisar o formato dos debates de uma mesma emissora ao 

longo do tempo. Ou seja, qual foi, por exemplo, o grau de conflito dos debates da Band, 

apesar das diferenças de cenário ao longo dos anos? Caso o grau de incentivo ao conflito 

tenha variado juntamente com o tipo de cenário, isto implica em dizer que o campo político 

é, de fato, a variável explicativa para tipo de formato dos debates. Contudo, se os debates 

da Band apresentam algum padrão, independentemente dos cenários eleitorais ao longo do 

tempo, pode-se defender que a emissora tem mais força para impor suas regras, e interferir 

no tipo de informação que os eleitores terão acesso nos seus debates. Nesse sentido, uma 

segunda hipótese deve ser considerada: 

  

 H2: O cenário da disputa eleitoral não explica o nível de conflito dos debates, desse 
modo, são as redes de televisão que controlam mais diretamente o tipo de informação 
gerado pelos debates. 
 
 
 
Os interesses estratégicos do campo político e midiático 

 A análise sobre a relação entre campo político e midiático na organização dos 

debates televisivos e, por isso mesmo, na produção de informação aos eleitores, importa 

porque seus interesses são de naturezas distintas.  Kraus (2000) defende a hipótese de que 

os candidatos não estão interessados em educar o público, mas sim em vencer a eleição. 

Para isso, buscam controlar como podem as campanhas, de modo que todas as táticas visam 

a um único objetivo: derrotar o adversário. Nesse sentido, a negociação das normas dos 

debates desperta atenção dos competidores, apesar de eles não serem obrigados a participar 

desses encontros. Isso porque, a definição das regras é um dado estratégico para fazer valer 

os seus interesses sobre os dos adversários. Nas palavras de Kraus (2000), quanto maior o 

controle sobre os eventos de campanha, maior a probabilidade de o eleitorado perceber a 
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candidatura com a mais vantajosa e, possivelmente, a vencedora da eleição. O desempenho 

favorável num debate, por exemplo, pode ser um dado importante de informação política 

para a disputa eleitoral. 

Com foco específico no cenário americano, Trent e Friendeberg (2000) 

sistematizaram as variáveis estratégicas que os candidatos levam em conta e que sustenta a 

hipótese de Kraus. Segundo os autores, 1) o perfil da disputa, isto é, se as eleições são 

pouco ou altamente competitivas influenciam diretamente a participação dos candidatos nos 

debates. Em outros termos, se a eleição for competitiva, os candidatos têm dúvidas sobre o 

seu resultado e, portanto, estão mais propensos a comparecer aos debates. Por outro lado, 

quando a eleição é pouco competitiva, com um candidato muito à frente dos demais nas 

pesquisas de opinião, reduz-se a possibilidade de haver debate, uma vez que aqueles com 

mais chances de vencer tendem a desistir de comparecer.  

Um segundo item analisado é a avaliação dos políticos quanto às vantagens que eles 

podem obter ao participar dos debates. 2) Como nenhum candidato atua voluntariamente e 

não está interessado em atividades contraproducentes com relação à sua meta, isto é, vencer 

a eleição, é natural que ele trabalhe de forma a maximizar suas vantagens. Desse modo, 

Trent e Friendeberg argumentam que, caso os candidatos percebam que podem ter as 

mesmas vantagens nos debates, a tendência é que esses eventos não aconteçam. 3) A 

percepção do próprio candidato de que é um bom debatedor é outra variável estratégica, 

pois ele não se colocaria em posição de confronto, caso não pudesse parecer um competidor 

preparado. Para os autores, a quarta questão envolve saber se existem dois candidatos no 

páreo. 4) Ou seja, a possibilidade de haver uma terceira candidatura afeta as estratégias dos 

dois competidores no debate, pois ela pode interferir nos objetivos dos candidatos em obter 

vantagens contra o seu adversário mais direto. Nesse sentido, ao menos no cenário 

americano, a existência de um terceiro candidato reduz as chances de o debate acontecer. 

Outro dado estratégico em jogo é o interesse dos candidatos em controlar as 

principais variáveis do debate. 5) Como não podem se colocar em situações onde não 

sabem razoavelmente o que vai acontecer, os candidatos procuram controlar algumas 

decisões, tais como, a data, o local, o formato, os tópicos e os outros participantes que vão 

ser convidados para o debate. Contudo, os autores sustentam que, caso todos os candidatos 

sintam que têm controle sobre todas as mesmas variáveis, será pouco provável que o debate 
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aconteça. A sexta e última questão posta por Trent e Friendeberg é saber qual campo está 

claramente identificado como governista. 6) Candidatos apoiados pelo governo são, na 

avaliação dos autores, o principal obstáculo para a realização de um debate e isso por duas 

razões. A primeira é que os governistas apóiam a credibilidade da sua candidatura na 

qualidade dos serviços que eles colocaram em prática e, portanto, consideram esse item 

fora de questão. A credibilidade dos governistas, por outro lado, é frequentemente um tema 

de campanha dos adversários. 

A segunda razão para a importância dos governistas num debate é que eles, em 

função do cargo que ocuparam, têm mais chances de fazer valer seus pontos de vista para o 

público do que os adversários. Desse modo, são mais relutantes em aceitar uma plataforma 

de discussão que amplie as chances dos outros competidores serem ouvidos. Essa 

proposição, na avaliação dos autores, é mais visível em eleições proporcionais, onde a 

cobertura da impressa de uma maneira geral é menos intensa, e os desafiantes têm quase 

sempre, como principal desafio, conseguir espaço na mídia. Em suma, Trend e Friendeberg 

argumentam que as restrições dos candidatos governistas se devem ao fato de que eles estão 

sempre numa posição de defesa nos debates e serão, muito provavelmente, o tópico de 

muitas discussões, mesmo que indiretamente. Por outro lado, os candidatos não governistas 

terão em suas mãos a oportunidade de atacar os governistas numa situação de alta 

visibilidade.   

Como se nota, o argumento central dos autores baseia-se no fato de que os 

candidatos buscam controlar esses eventos de modo que possíveis desvantagens 

competitivas possam ser corrigidas com a introdução de regras que favoreçam a sua 

atuação. Por outro lado, como estão em posições distintas nas pesquisas de opinião, suas 

oportunidades e estratégias podem se diferenciar. Com foco específico no cenário 

americano, esses autores sustentam a hipótese de que os debates como fonte de informação 

política não apenas dependem do campo político para acontecer, como são estruturadas 

muito e a partir dos seus interesses6.   

                                                 
6
 A hipótese de Trent e Friendeberg (2000) é formulada a partir do cenário americano, cujo sistema, quase 

sempre, apresenta apenas dois candidatos competitivos, o que transfere diretamente para o campo político um 
grande peso sobre a realização dos debates e o seu formato. Na ocasião de um deles não querer participar, as 
redes de televisão ficam impedidas de realizar esses eventos. 
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 Esses acontecimentos de campanha, contudo, interessam às emissoras de TV e, 

portanto, a análise sobre esses eventos deve levar em conta essa aspecto. Dois supostos 

podem ser assumidos aqui. O primeiro é que os debates, como eventos de interesse público, 

permitem que as TVs participem da agenda eleitoral, num momento em que os eleitores, 

seus potenciais telespectadores, buscam informação política para tomar uma decisão. Um 

segundo suposto está relacionada ao aspecto simbólico do evento, no sentido de que os 

debates permitem que as emissoras se associem a um acontecimento que pode decidir os 

destinos da nação. Nesse sentido, o consenso sobre o formato dos debates, isto é, o acordo 

para que eles aconteçam, interessa às emissoras porque possibilita que elas possam levar 

adiante esses interesses. Melhor ainda se puder contar com os principais candidatos, ou 

seja, aqueles considerados favoritos. 

 Outro aspecto deve ser considerado, qual o seja, o interesse político das TVs, ou 

melhor, sua maior ou menor disposição em realizar os debates. No cenário brasileiro, esse 

dado tem elevada importância para a disputa eleitoral, uma vez que as eleições 

presidenciais são, quase sempre, formadas por mais de dois candidatos. Desse modo, 

embora os candidatos principais possam se negar a participar dos debates por razões 

estratégicas, as emissoras podem manter a decisão de realizar o evento com os demais 

competidores, gerando custos indiretos aos não participantes. Por outro lado, as emissoras 

podem ter outra atitude, ou seja, cancelar o debate, caso considerem pouco interessante 

realizá-los sem a presença de determinado candidato, o que evitaria os custos da sua não 

participação7. 

Dado esse suposto, é possível assumir uma ideia geral sobre os debates na TV no 

Brasil. Esses eventos, diferentemente dos Estados Unidos, dependem essencialmente do 

interesse das emissoras em realizá-los, independentemente da participação ou não de alguns 

dos candidatos. Por outro lado, a menos haja um acordo tácito entre os candidatos em não 

                                                 
7
 Nas eleições presidenciais de 1994 e 1998, não houve debates na TV. Como a discussão sobre as regras dos 

debates no Brasil são pouco claras, ao contrário dos Estados Unidos, não ficou claro se esses eventos não 
ocorreram porque o candidato líder nas pesquisas, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), como se noticiou na 
época se recusou a participar e, com isso, desmotivou o interesse das emissoras, ou pela falta de um acordo 
entre os demais candidatos para realizar o encontro. Por enquanto, como lembra Lourenço (2007), prevaleceu 
a tese de que a desistência de Fernando Henrique foi o fator determinante. Apesar de terem acontecido nas 
eleições de 1989, 2002, 2006 e 2010 é preciso ressaltar um dado.  O líder das pesquisas em 1989, Fernando 
Collor de Mello (PRN) não participou dos debates realizados no primeiro turno.  A estratégia foi repetida por 
Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, quando também só compareceu aos debates do segundo turno. 
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diferenciar-se, fato que tornaria estranha a competição eleitoral pelo poder político, é de se 

esperar que os debates apresentem formatos que, de algum modo, incentivam comparações. 

Contudo, os incentivos para a produção desse tipo de informação pode sofrer variações, 

caso as emissoras ou os candidatos estejam mais ou menos interessados na acentuação 

desses contrastes.  

 

  
A estrutura dos debates: um primeiro passo  
 

 Sobre as características que afetam mais diretamente a estrutura dos debates, Bitzer 

e Rueter (1980) defendem que esses eventos são fragmentados, sem uma discussão sobre 

um tema ou proposição específica. Os autores analisaram os confrontos entre Carter e Ford, 

em 1976, e concluíram que a participação de jornalistas subverteu a possibilidade de os 

candidatos terem um debate franco. O estudo chama a atenção também para o reduzido 

tempo de perguntas e respostas, que teria impedido que os candidatos apresentassem 

argumentos racionais sobre os assuntos discutidos. 

Outro crítico dos debates televisivos, Jeffery Auer (1980) sustenta que os confrontos 

entre Kennedy e Nixon, nos anos 60, não poderiam ser classificados como “debates 

verdadeiros”. Para o autor, o que houve foram “debates mascarados”, uma vez que 

características essenciais não existiram plenamente, como a escolha de um tópico para a 

discussão e o tempo suficiente para a argumentação. O estudo de Auer parte do suposto do 

que seriam os aspectos essenciais de um debate “verdadeiro”, quais sejam: 1) um 

confronto; 2) em tempo igual e adequado; 3) entre opositores de mesmo nível; 4) com uma 

temática pré-definida e declarada; 5) para conquistar a audiência. Sem essas características, 

argumento o autor, os debates seriam mais como entrevistas coletivas de imprensa, nas 

quais as dúvidas do público seriam respondidas pelos candidatos a partir de perguntas de 

um mediador e de jornalistas convidados.  

 Jamieson e Birdsell (1988) concordam nesse ponto. Segundo eles, embora os 

debates como fonte de informação apresentem vantagens com relação aos spots, 

especialmente por seu maior tempo de fala e por exigir dos candidatos um compromisso 

público, a participação do moderador, bem como de jornalistas, minimiza o confronto em 

dois aspectos. Primeiro porque impede que os candidatos, embora estejam presentes num 
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mesmo espaço e tempo, não possam se confrontar diretamente. Por outro lado, ao serem 

desafiados por jornalistas ou moderadores, a comparação, que seria um ganho informativo 

para os eleitores, assume outra dimensão. Não são mais candidatos respondendo a seus 

oponentes de mesmo nível, isto é, outro presidenciável, mas a um terceiro participante. A 

ordem passa a ser jornalista-candidato e não mais candidato-candidato. A implicação dessa 

nova relação é que os candidatos não se sentem obrigados a contra-argumentar os seus 

adversários, tornando mais evidente suas diferenças, mas em apenas responder à pergunta 

de um participante, no caso o jornalista ou mediador.   

 Apesar dos poucos estudos realizados no Brasil sobre o tema, o trabalho de Neto 

(2003) e Neto e Verón (2003) dão algumas pistas de como a estrutura desses esses eventos 

televisivos afetam a informação disponível aos eleitores. Para os autores, o fato de a 

televisão controlar o ponto de contato dos candidatos com os eleitores, isto é, a 

possibilidade de ver e ouvir, limita a capacidade político-persuasiva do campo político. Os 

autores argumentam que, como não têm controle sobre o ato enunciativo, os candidatos 

ficam sujeitos a determinadas condições definidas pelas negociações que o campo da mídia 

realiza para operar a produção do discurso político. Essa estratégia seria identificada não só 

no controle dos enunciados, mas também pelo jogo de câmeras da emissora de TV no 

momento em que vai apresentando as cenas do debate.  

Em resposta às críticas aos debates televisivos, Carlin et al (2009) defende que a 

estrutura, a duração dos discursos e a falta de um tópico único não impediriam que esses 

encontros sejam corretamente chamados de debates. Isso porque eles assumem diferentes 

formas fora da estrutura acadêmica como, por exemplo, o debate no Legislativo. A autora 

acrescenta que existe um tópico único no debate, qual seja, “quem pode ser o melhor 

presidente?”. A acumulação de perguntas e respostas, segundo Carlin, leva os eleitores a 

responderem a esse tópico central dos debates televisivos. Coleman (2000) sustenta que as 

restrições do tempo impedem um aprofundamento dos temas políticos, mas ao desligar a 

TV, as pessoas passam a discutir e comentar com amigos e familiares os temas e as 

performances, ampliando a possibilidade de envolvimento com campanha, e contribuindo 

para o processo da democracia. Para o autor, a ilusão de proximidade criada pela televisão 

seria um dos mais importantes efeitos da política nos tempos atuais, especialmente porque 
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leva a política para a sala de pessoas que nunca estiveram numa instituição ou no 

Parlamento para um evento público.  

  Como se pode notar, o argumento apresentado pelos críticos dos formatos dos 

debates televisivos faz uma transposição sem levar em conta a natureza do debate num 

meio eletrônico. Ou seja, tomam o modelo clássico da argumentação política, muito 

comum nos parlamentos e assembleias onde os temas são mais centrados num tópico e o 

tempo de apresentação mais flexível, para analisa esse evento num meio televisivo. Já os 

estudos que defendem a capacidade dos debates serem fontes importantes de informação 

política, apesar do seu formato atual, avançam pouco no sentido de demonstrar 

empiricamente como a sua estrutura pode gerar incentivos às estratégias dos candidatos no 

sentido de realçar as diferenças. Também não indicam possíveis diferenças na informação 

produzida por debates realizados por emissoras concorrentes, como é o caso brasileiro. 

 As pesquisas realizadas por autores estrangeiros, especialmente os americanos, 

fazem também inferências teóricas a partir de um modelo com variáveis pouco comuns no 

Brasil. O principal delas talvez seja ao fato de não termos debates televisivos de primeiro 

turno com a presença de apenas dois candidatos. Soma-se a isso, o fato de no Brasil os 

debates serem patrocinados por diferentes redes de televisão, diferentemente dos Estados 

Unidos, onde a Comission on Presidential Debates, uma organização não partidária e sem 

fins lucrativos tem organizado esses eventos desde os anos 80. Em suma, se nos Estados 

Unidos a não participação de um candidato pode inviabilizar a realização do debate na TV, 

no Brasil eles podem ocorrer com a participação de outros competidores. Por outro lado, o 

fato de serem organizados pelas redes de TV e os partidos confere as emissoras um peso 

significativo não só de decidir se haverá ou não debate, como de participar da elaboração 

do seu formato. 

 

 
 Restrições de ordem técnica e legal, o caso brasileiro 

 

As informações produzidas pelos debates enfrentariam, segundo a literatura 

especializada, constrangimentos de duas dimensões: uma técnica, que diz respeito aos 

limites do próprio meio televisivo, e outra legal que se refere especificamente à definição 

das regras. Por serem parte da programação das emissoras de TV, os debates disputam 
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espaço na grade de programação com telejornais, novelas, filmes e a propaganda, e impõe 

aos candidatos um curto espaço de tempo para produzir argumentos que contribuam para 

realçar diferenças com relação aos adversários. A lógica da comunicação televisiva, nesse 

caso, mostra-se evidente. Por outro lado, a definição do formato do debate impõe também 

que sejam tratados diversos temas num único encontro, como também o grau de 

interferência do moderador e de jornalistas. 

 A questão do constrangimento legal dos debates apresenta nuances importantes. 

Esses eventos acontecem não só pela atitude cooperativa do campo político e midiático, 

mas também a partir de parâmetros estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O 

órgão, responsável pela coordenação do processo eleitoral no Brasil faz algumas exigências 

para a realização dos debates. Segundo o artigo 46 da Lei Eleitoral 9.504, de 1997, e o 

artigo 29 da instrução 131 da resolução 23.191, de 2010: 

   

- Assegura a participação dos candidatos de partidos com representação na Câmara 
dos Deputados, e faculta aos demais o mesmo direito 

- Presença mínima de ao menos três candidatos 
- É permitida a realização dos debates sem a presença de um dos candidatos, desde 

que a emissora comprove tê-lo convidado com no mínimo 72h de antecedência 
- Deve-se fazer o sorteio da escolha do dia e a ordem de fala de cada candidato, 

salvo qualquer outro acordo celebrado entre os participantes 
- Para os debates de primeiro turno, são consideradas aprovadas as regras que 

obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos a participarem 
- Inexistindo acordo, o debate deverá ocorrer com a presença de todos os 

candidatos, ou com pelos menos três participantes 
- O horário de debate pode ser reservado à entrevista, caso apenas um candidato 

compareça ao encontro 
   

Como podemos verificar, a norma do TSE estabelece que os candidatos tenham 

direito de participar dos debates e, por outro lado, assegura que as regras dos confrontos 

tenham a concordância de ao menos 2/3 dos candidatos. Contudo, no caso de um candidato 

apto a participar, isto é, que esteja inscrito no TSE, mas que não tenha outros pré-requisitos 

escolhidos pelas emissoras, tais como um percentual mínimo nas pesquisas de opinião, 

pode haver um acordo e ele ser excluído do confronto. Nesse caso, a emissora pode 

conceder a esse candidato um tempo pré-determinado de entrevista como forma de 
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compensar sua não participação. Por outro lado, caso o candidato não aceite a proposta, o 

debate televisivo pode ser inviabilizado8.   

A brecha jurídica na legislação estabelece desse modo que, tanto os número de 

candidatos que serão convidados, bem como formato dos debates são dependentes de um 

acordo prévio entre partidos e emissoras. Essa questão chama a atenção porque o número 

de inserções diárias na TV, assim como o tempo de cada candidato no Horário da 

Propaganda Eleitoral Gratuita na Televisão durante uma campanha são definidos por regras 

do Tribunal Eleitoral, no entanto, para os debates, prevalece o acordo entre o campo 

político e midiático. Ora, as regras do jogo são um elemento definidor da disputa eleitoral e 

assume um lugar especial quanto à oferta de argumentos aos eleitores. No caso dos debates, 

as regras não apenas estabelecem quem pode participar desse espaço discursivo, mas como 

poderá atuar diante de milhões de telespectadores. 

Portanto, a construção de um modelo de análise da informação produzida pelos 

debates é, e antes de tudo, uma problematização das regras do jogo. Dito isto, um primeiro 

aspecto a ser observado na análise dos debates é a possibilidade de participação dos 

competidores políticos. Em outros termos, processos eleitorais existem a partir de regras 

que ampliam ou limitam a participação dos candidatos na arena argumentativa. Quanto 

maior o número de competidores, maior a possibilidade de contraste e disputa por 

interpretação de mundos, a menos que pré-exista um acordo tácito do ponto de vista 

ideológico, pessoal e programático entre os candidatos que nada teriam a debater ou 

comparar. Entretanto, de nada adianta diversos participantes se regras subsequentes dos 

debates impedirem a contestação argumentativa. Ou seja, importa não apenas participar, 

mas ser também um agente ativo na construção dos argumentos.  

Nesse caso, um segundo dado a ser avaliado é a posição dos participantes dos 

debates. Embora os candidatos cheguem ao debate com intenções de votos distintas, o que 

implica em reconhecer que eles têm diferenças quanto ao peso dos seus ganhos e perdas, 

sua posição inicial, isto é, a de um ator político que disputa um cargo público, é de simetria 

com os demais competidores. Todos estão interessados em conquistar votos a partir dos 

                                                 
8
 Nas eleições municipais de 2010, no Rio de Janeiro, não houve debate no primeiro turno, por falta de acordo 

entre os candidatos e as emissoras. Como as emissoras queriam realizar o evento com um número 
determinado de candidatos, aqueles de partidos com representação na Câmara mas que registravam poucos 
percentuais nas pesquisas, não aceitaram participar de entrevistas como forma de compensação. 
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temas que consideram os mais importantes segundo suas estratégias. O mesmo não se pode 

falar do mediador, jornalistas e o público presente. Esses agentes têm interesses distintos, e 

sua posição no debate com sua relação aos candidatos é de assimetria. Eles não disputam 

um cargo político e, portanto, não têm a perder ou ganhar o mesmo que os candidatos. 

Esse dado importante porque diversos estudos têm apresentado, de uma forma ou de 

outra, evidências no sentido de provar que a natureza do formulado das perguntas 

influencia a resposta produzida pelos candidatos num debate. Numa pesquisa realizada nos 

Estados Unidos, no qual foi comparado o tipo de pergunta feita por jornalista e eleitores nos 

debates, Evland et al (1994) concluíram que há diferenças que devem ser levadas em conta. 

Segundo os autores, jornalistas tendem a escolher perguntas com repostas “sim ou não” ou 

do tipo “por que”. Por outro lado, os eleitores estão mais interessados em perguntas do tipo 

“como”. Outra diferença encontrada foi que os jornalistas fazem perguntas mais 

argumentativas e acusatórias dos que os eleitores. 

 Em outro estudo, Hansen e Benoit (2001) encontraram variações com relação aos 

tópicos apresentado por jornalistas nos debates e aqueles assuntos que estavam na agenda 

pública. Segundo os autores, em 1960, as perguntas dos jornalistas refletiram 

razoavelmente bem os temas da agenda pública. Contudo, em 1970, o assunto mais 

importante para os eleitores foi ignorado pelos jornalistas, e outros temas escolhidos nas 

perguntas ocupavam a terceira e quarta colocação em ordem de importância do público. A 

análise da série histórica mostrou que apenas 1960 há uma correlação positiva entre os 

tópicos escolhidos pelos jornalistas e os temas que interessavam a opinião pública. Entre 

1992 e 2000 há uma correlação negativa, o que indica que os interesses dos jornalistas nem 

sempre vão de encontro aos interesses dos eleitores. Para os autores, essa constatação 

demonstra que os debates, que deveriam incentivar os candidatos a discutirem os assuntos 

de interesse público, podem ficar restritos a temas da agenda da mídia. 

 Em outro estudo, Hansen e Benoit (2001) argumentam que, apesar da imposição 

dos temas, os candidatos buscam formas de falar dos assuntos que ele julga interessar mais 

a opinião pública, mesmo que não tenham sido perguntados sobre o tema. Os autores 

identificaram correlação das perguntas e respostas dos candidatos no que se refere aos 

assuntos discutidos nas primárias americanas, especialmente quando se tratava de temas 

que interessavam especificamente aos democratas ou aos republicanos. Contudo, quando se 
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tratava de assuntos mais gerais da opinião pública, as correlações decresciam, indicando 

que alguns candidatos foram mais hábeis do que outros em burlar a limitações dos temas 

impostos pelos jornalistas. 

Carlin et al (2001), por sua vez, analisou como o formato de três debates ocorridos 

em eleições presidenciais americanas no ano 2000 entre George Bush e Al Gore. Os três 

encontros tiveram formatos diferentes, especialmente o primeiro e último encontro, nos 

quais o moderador e os eleitores foram os formuladores das perguntas. O segundo encontro 

foi do tipo “conversação”, no qual o moderador apenas controla o tempo e deixa os 

candidatos fazerem perguntas e comentários. Segundo o estudo, embora os candidatos 

tenham recorrido a percentuais semelhantes de estratégias argumentativas nos três debates, 

houve diferenças consideradas significativas que afetaram as estratégias individuais de cada 

um em cada encontro. Um dos achados da pesquisa mostrou que a estratégia de fazer 

comparações com relação a aspectos pessoais variou significativamente em cada debate. 

Houve também variações na estratégia de não ataque no quesito políticas públicas. Para 

Carlin et al (2001), quem pode fazer a pergunta influencia como o candidato responderá e 

também as estratégias utilizadas na argumentação. A autora sustenta que as diferenças 

observadas nos três debates permitem afirmar que o formato influencia as estratégias dos 

candidatos, mas pode não ser o único fator de mudanças, dado que há variações no cenário 

da disputa como a posição nas pesquisas de cada candidato. 

Portanto, as regras dos debates podem produzir situações de assimetria entre os 

agentes produtores do argumento, o que afeta a informação disponível aos eleitores. Nesse 

caso, portanto, um ponto de partida é identificar se os agentes, cujos interesses partem de 

posições iguais, são autorizados a produzir diferenças com relação aos seus adversários. 

Desse modo, o problema é quanto à liberdade dada aos candidatos para fazer perguntas. 

Essa possibilidade transfere imediatamente o confronto argumentativo para agentes de 

mesma posição, ou melhor, entre competidores em situações simétricas. 

 Numa situação inversa, isto é, de assimetria entre os agentes do debate, a 

informação produzida estará afetada por atores em posições distintas. Num caso em que os 

autores da pergunta são jornalistas, mediadores ou mesmo eleitores convidados, a 

contestação é a partir de agentes cujo objetivo não é ganhar votos, o que lhe tira uma 

grande responsabilidade sobre a escolha do tema e a forma de apresentar a pergunta. Caso 
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os candidatos tenham, após a pergunta do jornalista ou mediador, a oportunidade de 

contestar o adversário, o modelo volta a ser operado por agentes simétricos, contudo, a 

partir de uma agenda de debate que já está posta. Por outro lado, numa situação em que os 

candidatos apenas respondem ao jornalista ou mediador, sem poder contestar diretamente o 

argumento do seu adversário, isto é, uma pergunta e uma resposta entre agentes com 

posições assimétricas.  

 

Um modelo de análise para discussão 

Ser um membro ativo do processo de comparação num debate é ter a chance de 

participar de todas as rodadas de perguntas e respostas dos debates. A oportunidade de 

fazer pergunta afeta as estratégias argumentativas dos candidatos e sua possibilidade de 

buscar comparações com os adversários. Ou seja, o quê o público conhecerá dos candidatos 

e como depende do grau de interferência do confronto, isto é, da participação de agentes 

externos como jornalistas, mediadores ou eleitores. 

Nesse sentido, a tabela 02 indica os graus de incentivos que os candidatos têm para 

buscar a comparação com seus adversários. O modelo é construído a partir do nível de 

interferência externa, que exclui a chance de os candidatos serem os condutores do 

processo de contestação dos seus adversários. Com diferenças mínimas entre eles, desde 

1989, os debates no Brasil têm apresentado, em cada rodada entre os candidatos, a estrutura 

de pergunta, resposta, réplica e tréplica com variações com relação aos participantes. 

 

                                              Tabela 02 

Pergunta Resposta Réplica Tréplica Incentivos à 

Comparação 

Candidato Candidato Candidato Candidato ALTO 

Apresentador, 
Jornalista, 

Eleitor 

Candidato Candidato Candidato MODERADO 

Apresentador, 
Jornalista, 

Eleitor 

Candidato Candidato  MODERADO 

Apresentador, 
Jornalista, 

Eleitor 

Candidato   BAIXO 
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Estabelecemos por esses critérios que o grau máximo de comparação ocorre quando 

os candidatos têm o controle sobre a pergunta, resposta, réplica e tréplica. O grau moderado 

contempla uma situação parecida, mas exclui a possibilidade de os participantes escolherem 

o tema que desejam incluir no debate. Esse é um ponto importante, pois se os candidatos 

têm o direito de fazer a pergunta, eles têm a chance de escolher o tema que julga melhor 

para comparar com seus adversários. Em outros termos, o controle da agenda do debate é 

do campo político. O menor nível de incentivo à comparação ocorre quando os candidatos 

apenas respondem a perguntas do apresentador, jornalistas ou eleitores, sem que os 

candidatos tenham a chance de confrontar-se diretamente com outros participantes. Nesse 

sentido, não só o campo político perde o controle da agenda do debate, como também 

enfrenta dificuldade para contradizer diretamente os seus adversários. 

Inúmeros exemplos poderiam ser citados para corroborar o modelo. No primeiro 

debate realizado pela Rede Bandeirantes, na noite do dia 5 de agosto, durante a eleição 

presidencial de 2010, o segundo bloco foi todo dedicado às perguntas, respostas, réplicas e 

tréplicas formuladas pelos candidatos. Pela ordem de sorteio, o candidato José Serra 

(PSDB) foi o primeiro a perguntar, e escolheu a candidata Dilma Rousseff (PT) para 

responder. Serra inclui o tema até então novo na campanha, a discussão sobre o apoio do 

Governo Federal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), e obrigou a 

candidata a se posicionar sobre o assunto. O grau alto de comparação permitiu que Serra 

não apenas escolhesse quem deveria responder a sua pergunta, como também controlasse a 

agenda do debate. 

 

Mediador (Ricardo Boechat) – Muito bem, pela ordem do sorteio, esta 
rodada será iniciada novamente pelo candidato José Serra. Candidato comece, por 
favor, indicando quem vai responder a sua pergunta. 

 
José Serra: Dilma Rousseff. Eu estive Dilma há dois dias em Minas 

Gerias, e me reuni com representantes das Apaes, Associação de Paes e Amigos 
de Excepcionais. Todos os telespectadores que estão nos vendo já ouviram falar. 
As Apaes fazem um trabalho extraordinário. Elas e as entidades de surdos e 
mudos, de pessoas com deficiência visual, e etc. Por que o Governo Federal está, 
neste momento, nesta etapa, descriminando essas entidades. 

 
Dilma Rousseff: Olha candidato Serra, eu considero essa questão de 

uma política de apoio a todos os excepcionais, seja eles auditivos ou visuais, algo 
muito importante para o país. Primeiro, porque isso significa um avanço no que 
se refere à inclusão dessas pessoas a uma vida digna, a todo o direito que eles 
têm, inclusive, de ter a sua cidadania respeitada. O Governo Federal tem uma 
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posição e durante todo o período de governo ela ficou muito clara, uma posição 
de apoio às Apaes porque as Apaes são organizações da sociedade que fazem um 
trabalho excepcional no que se refere aos deficientes. Nós também, do ponto de 
vista do Ministério da Educação, tivemos todo o esforço para integrar essas 
crianças no seu direito fundamental de ter acesso à educação e de apoio também 
às suas famílias. Por isso, eu considero que não é muito correto dizer que nós não 
olhamos para esta questão. Até porque para nós, isso integra um dos princípios 
fundamentais dos direitos civis e dos direitos humanos e sociais do cidadão e da 
cidadã brasileira. Eu, inclusive, terei todo um nível de apoio a um tratamento 
especial a investimento, inclusive, no que se refere à acessibilidade porque o 
Brasil não está, não estava ainda preparado para dar isso para as pessoas. Eu 
considero que seja nos edifícios, em todo uso dos equipamentos isso é 
fundamental. 

 
Na réplica, Serra insistiu no tema, e apresentou mais um dado, qual seja, o fato de o 

Ministério da Educação ter cortado verbas para as Apaes, item que não constava na sua 

pergunta inicial. Novamente, Dilma teve que responder ao ataque a apresentar suas 

considerações sobre a política de apoio às crianças excepcionais. A tática de Serra foi colar 

em Dilma a imagem de um governante com pouca sensibilidade para uma questão que 

envolvia crianças portadoras de deficiência.   

 
Mediador:  A réplica de um minuto de José Serra. 

Serra: Olha Dilma, se você pensa assim, eu não sei por que você 
deixou, o governo deixou as Apaes, que são entidades que não são 
governamentais, de gente, inclusive, de muitos pais de crianças que nascem com 
problemas, que se reúnem para fazer um trabalho de apoio a essas crianças. Eles 
dão curso. O Ministério da Educação quis proibir a Apae de ensinar, de dar o 
curso, e dar o curso primário, fazer isso e aquilo. Mais ainda. Cortou a ajuda em 
transporte para que as crianças, que têm deficiência, possam ir às escolas. O 
Ministério da Educação cortou. Eu sugiro que você ligue amanhã para o ministro 
da Educação, Fernando Hadadd, para dizer para ele que ele fez uma crueldade. 
Foi o seu governo. Eu não sei como é que pensando assim, você, como ministra 
muito forte, deixou que isso acontecesse. Cortaram equipamentos para as Apaes, 
todo tipo de convênio vêm sendo cortado, vêm sendo encolhidos. Enfim, as 
Apaes vêm sendo perseguidas.  

 
Mediador:  Tréplica em um minuto, Dilma Rousseff. 
 
Dilma:  Eu não posso de jeito nenhum concordar com que está falando o 

candidato Serra. Primeiro porque se teve um governo que se comprometeu com 
essa questão do transporte escolar, e que se comprometeu com a ajuda à criança, 
ao adolescente, ao adulto excepcional foi o nosso governo. E isso ficou claro não 
só no que se refere à questão da educação, mas com o que se refere a todas as 
garantias da acessibilidade. Talvez nós tenhamos sido o governo que mais deu 
condições para que essas pessoas tivessem o tratamento que elas merecem. Eu 
considero que vai ser muito importante daqui para frente uma política especial de 
educação das Apaes. É óbvio, que como a gente faz para as crianças que estão 
regularmente matriculadas, as crianças excepcionais também vão ter que ser 
regularmente matriculadas.  
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Como se nota, o modelo com grau alto de incentivo à comparação contribui não só 

para que os candidatos incluam os temas, como também favorece que os participantes 

desenvolvam argumentos e contra-argumentos que podem clarear suas posições políticas ou 

deixá-los em situações desconfortáveis diante do público. Melhor dizendo, dependendo do 

tema e da pergunta, o candidato oponente pode ficar sem resposta, e a sua fuga ou 

dificuldade de desenvolver o argumento, é uma informação importante para os eleitores. Ou 

seja, a liberdade de fazer a pergunta, argumentar e contra-argumentar ajuda a realçar de 

maneira direta a diferenças entre os candidatos, mesmo no sentido de demonstrar sua 

inabilidade com o jogo de palavras diante das câmeras de TV. Essa estratégia da 

argumentação direta certamente enfrentaria constrangimentos, caso o nível de comparação 

fosse moderado ou baixo. 

No debate do primeiro turno da TV Globo nas eleições presidenciais de 2002, 

realizado no dia 3 de outubro, a rodada de perguntas começa com um sorteio feito pelo 

mediador, o jornalista William Bonner. Aqui, temos um caso de um nível de comparação 

moderado, no qual a agenda do debate é definida previamente pela emissora, cabendo aos 

candidatos apresentarem argumentos sobre o tema. 

 

Mediador (William Bonner)  – Vamos começar então o nosso debate. 
Começando com o sorteio de temas, sem olhar para a caixinha. O primeiro tema, 
a primeira pergunta desse programa deverá ser sobre educação. O tema exato é 
cotas raciais e sociais. E esta pergunta será feita (sorteia o nome do candidato) 
pelo candidato Lula. Candidato Lula a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? 

 
Lula : Ao Ciro Gomes 
 
Mediador: O senhor tem 30 segundos, por favor. 
 
Lula:  Ciro, nós sabemos que um dos grandes problemas do Brasil é a 

educação. Ou seja, se faz muita propaganda da quase totalidade dos alunos na 
escola, mas não se discute a qualidade da educação. E aí tem os negros que são 
marginalizados, têm os pobres que não tem espaço na universidade pública. 
Como é que você, no seu entendimento, resolveria o problema da educação no 
Brasil? 

 
Ciro Gomes: Dos 15 anos da minha educação pessoal, 12 eu estudei na 

escola pública do interior do Ceará, e em Fortaleza, na Universidade Federal do 
Ceará. E eu quero dizer que se não fosse, e eu falo isso para homenagear meus 
velhos professores, a excelente escola pública que eu tive, eu provavelmente seria 
mais um dos brasileiros que ficaram frustrados no seu sonho e no seu ideal. Essa 
educação de qualidade que eu tive, eu tenho 44 anos de idade, hoje o filho da 
pequena classe média ou da classe trabalhadora não tem mais. De fato, 
confundiu-se completamente educação com expandir vaga, expandir vaga no 
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ensino básico, e esqueceu-se de determinadas questões que são fundamentais. A 
nossa proposta é de ampliar dramaticamente, porque isso é fundamental, a vaga 
na pré-escola. Nós temos a ideia de colocar 20 milhões de vagas em creches e 
pré-escola utilizando recursos do FAT. Isso custa um bilhão de reais por ano. No 
ensino básico, a grande questão, já que temos matrícula para todo mundo, é um 
choque de qualidade. Para isso, nós precisamos de um professor estimulado. E 
esse professor só será estimulado se ele tiver a devida compensação salarial. 
Nesse caso, a nossa ideia é criar um fundo federal específico de valorização e 
complementação do salário do magistério condicionado à adesão voluntária dos 
professores municipais e estaduais ao um programa de requalificação e 
treinamento. E a universidade pública precisa de um choque de autonomia e de 
qualidade, expandindo as vagas, que hoje só são disponíveis para 4,2% dos 
estudantes de 19 a 25 anos no Brasil. 

 
Mediador:  Candidato Lula, um minuto para réplica. 
 
Lula:  No meu programa para a educação, nós estamos propondo, 

primeiro, garantir definitivamente que o Fundef se transforme no Fundeb, e que a 
gente possa incluir as crianças da pré-escolar na conta de uma educação geral. E a 
segunda coisa que nós estamos pensando efetivamente no programa de governo 
garantir a cota para a comunidade negra porque entendemos que é preciso 
resgatar a dívida social que nós temos com os negros no Brasil. E, em terceiro 
lugar, nós queremos fazer com que haja um aumento do crédito educativo para 
aproximadamente 186 mil novos estudantes porque não é possível que um país 
que tem dinheiro para financiar uma multinacional, não tenha dinheiro para 
financiar a formação universitária de um jovem brasileiro. Já que a escola pública 
no Brasil hoje tem apenas 25% dos estudantes da escola pública, e o restante é da 
escola privada. 

 
Mediador:  A tréplica de Ciro Gomes 
 
Ciro Gomes: Quando o tive a oportunidade de ser prefeito de Fortaleza 

e governador do Ceará eu consegui expandir a questão da pré-escola, a qual eu 
estou grande dando importância, porque o Brasil tem hoje 33 milhões de pessoas 
passando fome e, de cada 100 famílias pobres no Brasil, 58 têm a mulher como 
chefe. De maneira que essa prioridade para a pré-escola, com complementação de 
alimentação, é fundamental para a gente não perder a batalha já na primeira 
infância. Claro que, na outra ponta, nós temos que ver o aspecto étnico, ou seja, a 
questão da raça, que é um aspecto dramático da pobreza no Brasil. Eu também 
sou em favor das cotas em todos os campos, inclusive na universidade e no 
serviço público, mas acho fundamental que a educação pública de qualidade seja 
o destino. O crédito educativo também pode até ser uma complementação que 
nós também vamos fazer com o FGTS, mas é fundamental expandir a 
universidade pública. 

 
Inicialmente, como se observa, Ciro apresentou propostas para a educação, evitando 

falar diretamente sobre as cotas raciais, tema da pergunta apresentada pelo mediador. Na 

réplica, contudo, Lula não só discorreu sobre seu plano para a educação, como buscou se 

posicionar, ainda que numa única frase, sobre as cotas. A fala levou Ciro Gomes, na 

tréplica, a ter que também se posicionar sobre o tema, embora tenha dedicado mais tempo 

para insistir nas suas ideias para a educação. Como se vê, embora os candidatos tenham a 
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chance de não responder diretamente a pergunta do mediador, sua não resposta poderia 

gerar uma informação para os eleitores, qual seja, a de uma possível dificuldade dos 

candidatos em tratar do assunto proposto. Nesse exemplo de nível de comparação 

moderado fica claro que o tema incluído pelo mediador e, primeiramente comentado por 

Lula, acabou tendo algum espaço para a argumentação dos dois candidatos, apesar de não 

terem se aprofundado na discussão. Contudo, a agenda do debate permaneceu sob o 

controle do campo midiático. 

No mesmo debate, as regras previam que o mediador poderia incluir perguntas após 

as respostas, réplicas e tréplicas dos candidatos, sem que eles tivessem a chance de contra-

argumentar, ou seja, um caso tipo de baixa contestação.  O mediador insistiu então na 

agenda proposta, qual seja, a discussão sobre as cotas raciais. Sua posição de assimetria 

com relação aos agentes políticos lhe conferiu liberdade para cobrar dos candidatos qual 

afinal seria o critério para definir quem seriam os beneficiados pelas cotas. 

 

Mediador:  Muito bem. Então eu dirijo agora a pergunta para o 
candidato Lula. Candidato, o senhor considera simples definir quem é negro e 
quem não é, dentro dessa proposta de cotas, já que o próprio IBGE, ao fazer o 
Censo, deixa a critério do entrevistado dizer se é negro, se é branco? 

 
Lula:  Veja, eu vi a pesquisa do IBGE, e eu achei muito estranho que 

você tem quase 46% de pardos e apenas 6% de negros. Possivelmente o 
preconceito no Brasil seja tão grande, que muita gente ainda, por falta de 
consciência política ou até por falta de maturidade, não se reconheça negro. Mas 
a verdade é que você tem forma científica para determinar quem é negro, quem é 
branco, quem é pardo, quem é amarelo. Isso é plenamente possível. Esse não 
seria o problema efetivamente. O problema que nós vemos é que no mercado de 
trabalho, na educação e em todas as atividades nós percebemos que o negro é 
marginalizado no Brasil historicamente. Além do negro, o pobre que trabalha que 
não tem vaga na universidade para estudar na hora que ele pode estudar. 

 
Na pergunta que dirigiu em seguida para Ciro Gomes, o mediador levou o candidato 

a argumentar sobre como seria possível distinguir as cores dos beneficiados pelas cotas, um 

tipo de pergunta que, na resposta, poderia forçar a desconstrução do argumento de Lula. 

  
Mediador:  Candidato Ciro, os afro-descendentes negros talvez 

visualmente sejam de fácil percepção ou detecção. Mas e as cotas não valeriam 
para os mestiços? 

 
Ciro:  Olha, eu quero recusar assim de forma muito veemente qualquer 

critério, especialmente critérios, entre aspas, científicos para definir. Se nós 
afirmamos a questão das cotas, nós temos que aceitar um único critério possível, 
a auto declaração. Quem se afirmar naquela circunstância, deve merecer o acesso. 
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Naturalmente, esse acesso não poder noções de mérito porque isso também não 
pode depreciar uma raça, caboclos, nordestinos que eu conheço tão de perto, por 
exemplo, e essas pessoas devem competir entre si. E a cota deve ser definida para 
eles compitam entre si. Agora, eu recuso terminantemente com grande veemência 
qualquer outro critério que me parece extremamente perigoso, que não seja a auto 
declaração. A pessoa declarou que é, deve ser recebida.  

 

Ciro percebeu o foco da pergunta e atacou a ideia de Lula de recorrer a critérios 

científicos para estabelecer quem poderia ser negro, branco ou pardo, e ainda acrescentou a 

proposta de que as cotas deveriam também levar em conta questões de mérito. Sem a 

possibilidade de contra-argumentar, Lula ficou sem poder explicar direito sua proposta. 

Nesse caso de baixo grau comparativo, os candidatos têm a oportunidade de se 

posicionarem sobre o tema proposto pelo mediador, mas não podem avançar na 

apresentação dos argumentos dos seus adversários. Ciro foi forçado a se posicionar sobre as 

cotas, tema que havia respondido sem desenvolver o seu argumento, e deixou Lula em 

posição desconfortável. Como se observa, embora tenha ajudado Ciro a se posicionar, o 

debate com baixo grau de incentivo à comparação impediu que o outro candidato se 

apresentasse. Além disso, manteve o controle da agenda do debate nas mãos do campo 

midiático. 

Nos exemplos de alto, moderado e baixo grau comparativo das regras pode-se 

observar como a informação política sofre perdas, dependendo do tipo de confronto aceito 

entre os candidatos. Por outro lado, é possível verificar também que a atuação de um agente 

externo à disputa eleitoral, ou seja, do mediador do debate, afeta a informação disponível 

em dois sentidos. Primeiro porque sua posição de assimetria em relação aos candidatos, ou 

melhor, de um agente que não depende do voto, lhe autoriza apresentar questões e formular 

perguntas do tipo de podem produzir desequilíbrios das informações. Os candidatos ao 

argumentarem e contra-argumentarem mutuamente estão, por outro lado, não só numa 

posição de disputa político, como buscando influenciar o comportamento de um adversário 

em posição simétrica.  

 

Graus de participação e contestação 
 

A relação entre o grau comparativo das regras dos debates e o número de 

participantes, isto é, de candidatos convidados estabelece os tipos de confrontos possíveis. 
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Para esta análise, o nosso modelo opera a partir de dois vetores. No eixo X, a variável 

independente “número de participantes incluídos nos debates”; no eixo Y a variável 

dependente “as regras que ampliam ou reduzem as possibilidades de contestação pública 

dos candidatos presentes no debate”. Em outros termos, num modelo ideal, partidos e redes 

de televisão concordariam em incluir todos os candidatos inscritos pelo Tribunal Superior 

Eleitoral nos debates. Nesse caso, o número de candidatos teria uma relação linear com o 

grau de contestação dos participantes.     

Contudo, como sabemos que os debates enfrentam restrições de ordem técnica e 

legal, existem variações de quatro tipos, a partir da relação entre o número de participantes 

(Concentrado e Diversificado) e os graus incentivos à contestação pública entre os 

candidatos (Alto e Baixo). O Concentrado se refere ao menor número de participantes nos 

debates com relação ao total de candidatos inscritos numa eleição, enquanto o 

Diversificado, o seu oposto. O grau de contestação Alto se refere ao total máximo de 

entradas a cada rodada de perguntas em que os candidatos são os responsáveis pela 

condução do confronto; enquanto o grau Baixo representa o menor nível de participação:  

 

                                                      Tabela 03 
Nº Candidatos 
Concentrado  

e Baixo 
Grau de Contestação 

Nº de candidatos 
Concentrado  

e Alto 
Grau de Contestação 

Nº de Candidatos 
Diversificado 

e Baixo 
Grau de Contestação 

Nº Candidatos 
Diversificado 

e Alto 
Grau de Contestação 

 

Por esse modelo, é possível incluir um terceiro tipo de debate possível, a fim de 

evitar que uma leitura dicotômica dos dados reduza as nuances dos casos e não alcance 

aqueles classificados como Moderados. Existem, portanto, nove combinações possíveis. Na 

coluna “número de participantes dos debates” temos os modelos Diversificado, Moderado e 

Concentrado. O Moderado se refere à presença de pouco mais da metade dos participantes. 

Na coluna “oportunidade de contestação”, temos as classificações Alta, Moderada e Baixa, 

sendo a Moderada o controle parcial por parte dos candidatos das rodadas de perguntas e 

respostas, réplicas e tréplicas.  
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Os debates no Brasil: uma breve descrição dos seus formatos 
 

1989 

O primeiro debate numa eleição presidencial no Brasil ocorreu na noite do dia 17 de 

julho de 1989, e foi promovido pela TV Bandeirantes com cerca de 3h30min de duração. 

No primeiro turno daquela eleição, aconteceram mais cinco debates televisionados, três na 

Band, um no SBT e outro na antiga Rede Manchete. No primeiro encontro da Band, no 

qual compareceram nove candidatos, o formato foi predominantemente de perguntas feitas 

pela mediadora Marília Gabriela e por jornalistas da emissora. Os candidatos ficaram 

sentados lado a lado numa mesa em formato U. O ineditismo do encontro produziu 

momentos curiosos, com risos, piadas e galanteios por parte dos candidatos à mediadora. 

Não havia, como foi possível observar, muita clareza sobre as regras ou mesmo com 

relação ao seu cumprimento, o que levou vários participantes a falarem mais do que o 

tempo estabelecido, bem como a mediadora a decidir sobre direitos de respostas sem deixar 

explicito o critério de julgamento.  

Em vários momentos, foi preciso interromper a transmissão do debate até que os 

candidatos reduzissem o tom dos ataques ou a mediadora encontrasse uma forma de 

reorganizar a ordem daqueles que deveriam perguntar e responder. Para Fernando Mitre, 

jornalista da Band responsável pela organização dos debates da emissora, “as regras eram 

muito mais soltas, as câmeras corriam com liberdade pelo cenário e os conflitos eram 

maiores, porque naquele tempo fazia sucesso um candidato ser agressivo um com o outro”9. 

No segundo turno de 1989, um pool de emissoras formado pela Band, Manchete, Globo e 

SBT transmitiu dois debates entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Collor (PRN). 

Os encontros tiveram um formato idêntico, com os candidatos em pé, atrás de um púlpito e 

o mediador ao centro. Novamente, os jornalistas e o mediador tiveram presença marcante 

no sentido de estabelecer os temas e as perguntas do encontro. 

 

2002 

Após duas eleições presidenciais sem debates, 1994 e 1998, esses eventos de 

campanha retornaram com toda força em 2002, ano em que Lula foi eleito presidente da 
                                                 
9
 Debate: 20 anos das eleições presidenciais de 1989 – Portal UOL 17/11/2009 – 9h55min. 
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República10. Foram realizados três debates no primeiro turno na Globo, Band e Record. No 

segundo turno, por um acordo entre os candidatos, houve apenas o debate da Globo. Com 

relação ao formato dos encontros da primeira fase da eleição, a Band optou pelo modelo em 

que com os candidatos Lula (PT), Ciro Gomes (PPS), Anthony Garotinho (PSB) e José 

Serra (PSDB) ficaram sentados numa mesa em formato em U, e o mediador ao centro. O 

debate durou cerca de 2h, com os candidatos tendo que responder a perguntas de 

adversários, jornalistas e do mediador. No debate da Globo, com quase 2h15min, os 

candidatos ficaram em pé de frente para um púlpito, de onde responderam a perguntas do 

mediador e dos adversários. Na Record, o debate durou também 2h15, com os participantes 

distribuídos lateralmente ao mediador, mas sentados de frente para uma bancada. 

Predominou o modelo em que os candidatos faziam perguntas entre si, mas também 

deveriam responder a questões indicadas pelo mediador, o jornalista Boris Casoy. 

 No segundo turno de 2002, a Globo inovou apresentando o formato de arena, em 

que os candidatos Lula e Serra puderam caminhar pelo palco, sendo focalizados pelas 

câmeras de corpo inteiro. O formato permitiu ainda que os candidatos fossem enquadrados 

pelas câmeras enquanto o outro respondia a uma pergunta. O encontro durou cerca de 

2h15min, e os candidatos não puderam fazer perguntas entre si. Eles apenas responderam a 

questões apresentadas pelo mediador William Bonner, e por eleitores indecisos que foram 

convidados a participar do debate. 

 

2006 

Na eleição seguinte, em 2006, houve dois debates no primeiro turno. A Band 

recorreu novamente ao formato em U, com os candidatos sentados. Eles fizeram perguntas 

entre si, mas tiveram que responder também aos temas apresentados por jornalistas. O 

debate da Globo colocou os participantes Heloísa Helena (PSOL), Geraldo Alckmin 

(PSDB), Cristovam Buarque (PDT) sentados lado a lado num banco. Quando tinham que 

responder ou fazer perguntas, eles caminhavam até um púlpito, e ficavam de frente para o 

mediador William Bonner. Esse encontro, que durou cerca de 1h25min, ficou conhecido 

como o “debate da cadeira vazia”. Como Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria à 
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reeleição não compareceu, a emissora fez tomadas da cadeira com o nome do então 

candidato. 

 No segundo turno, ocorreram quatro debates realizados pela Band, Globo, SBT e 

Record11. A Record recorreu ao formato de púlpito, com os candidatos em pé, mas sem 

poderem ser movimentar pelo cenário. O encontro entre Geraldo Alckmin (PSDB) e Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) durou aproximadamente 1h44min, e os candidatos fizeram 

perguntas entre si e responderam a questões apresentadas por jornalistas. O SBT optou pelo 

formato de mesa, com Lula e Alckmin sentados frente a frente com a mediadora, Ana Paula 

Padrão, ao centro. O encontro teve uma duração de 1h15min, com perguntas entre os 

candidatos e sorteadas pela mediadora. O debate da Globo, com cerca de 1h25min, voltou a 

ser o modelo de arena, com os candidatos podendo caminhar pelo palco durante a 

apresentação. Novamente, houve poucos momentos em que os candidatos puderam fazer 

perguntas entre si. Predominaram as perguntas feitas por eleitores indecisos convidados 

pela emissora para participar do encontro.   

 

2010 

 A história dos debates televisivos no Brasil teve seu ponto máximo nas eleições de 

2010, quando foram realizados sete encontros entre os candidatos apenas no primeiro turno. 

Pela primeira vez nas eleições presidenciais do país, foi realizado um debate pela Internet. 

O jornal Folha de São Paulo em parceria com o portal UOL transmitiram ao vivo o 

confronto entre os candidatos pela rede de computadores. Outro dado que chamou a 

atenção foi o interesse do canal Rede Vida, que é ligado à CNBB, de realizar o seu debate 

entre os presidenciáveis. Em praticamente todos os encontros, foram convidados os mesmo 

candidatos: José Serra (PSDB), Marina Silva (PV), Dilma Rousseff (PT) e Plínio de Arruda 

Sampaio (PSOL). O primeiro debate foi realizado no dia 5 de agosto pela Bandeirantes e 

durou cerca de 1h47min. Os candidatos foram distribuídos lado a lado, em pé, com um 

púlpito à frente, e de onde tiveram que responder às perguntas de jornalistas e dos 

adversários. O debate da RedeTV, promovido em parceria com o jornal Folha de São 

Paulo, teve um formato semelhante ao da Band e foi transmitido na noite do dia 12 de 

setembro, durante 1h34min. Os candidatos puderam fazer perguntas entre si, mas tiveram 

                                                 
11 Falta ainda analisar o debate do segundo turno promovido pela Band entre Lula e Alckmin. 
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também que responder às questões levantadas por jornalistas convidados. O debate da 

Record teve aproximadamente 1h43min, e seguiu o mesmo modelo com os candidatos em 

pé e de frente para um púlpito. O último debate do primeiro turno foi realizado pela TV 

Globo no dia 30 de setembro, durante 1h34min, e novamente com o mesmo modelo 

seguido pelas outras redes de televisão: candidatos em pé de frente para um púlpito. 

 No segundo turno, foram realizados mais quatro debates na Band, Globo, Record e 

RedeTV. Com exceção da Globo, que manteve o formato arena, os encontros das outras 

três emissoras tiveram formatos semelhantes, com os candidatos Dilma Rousseff (PT) e 

José Serra (PSDB) em pé, praticamente de frente para o adversário, e com o auxílio de um 

púlpito. Na Band, durante uma 1h29min, os candidatos praticamente responderam a 

perguntas feitas pelo adversário. Na Record, todas as perguntas foram feitas pelos 

candidatos, e encontro durou 1h21min. A RedeTV recorreu ao formato em que jornalistas 

também puderam fazer perguntas, embora tenha predominado o confronto direto entre os 

candidatos, durante 1h31min. No debate da Globo, que teve aproximadamente 1h32min, os 

candidatos apenas responderam às perguntas dos eleitores indecisos, que foram convidados 

a participar do encontro. 

 

 

 Participação nos debates 
 

 Com relação ao primeiro aspecto do nosso interesse de análise, isto é, o número de 

participantes nos debates realizados no primeiro turno desde 1989, observa-se que há uma 

tendência de maior inclusão de candidatos ao longo do tempo. Na primeira eleição direta 

para presidente, após a redemocratização, a Rede Bandeirantes realizou um debate com 

transmissão ao vivo para todo o país. Foram convidados 11, dos 21 candidatos, mas 

participaram efetivamente nove. Fernando Collor de Melo e Ulisses Guimarães declinaram 

do convite. Com isso, o debate da Band gerou um índice de participação de 42%. Na 

eleição de 2002, o índice sobe para a faixa dos 66%, percentual repetido pela Globo e 

Record. Nas eleições de 2006, que reconduziu Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência, o 

índice de participação da Band voltou a subir atingindo 71%. Em 2010, o índice, contudo, 



 

volta a apresentar queda, com participação de 44% com relação ao total de candidatos 

inscritos no TSE na quatro principais redes de televisão.
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volta a apresentar queda, com participação de 44% com relação ao total de candidatos 
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Band, o grau de confronto

percentual registrado pela Globo (15%) e Record (28%). As eleições de 2006 tiveram 

apenas dois grandes debates

Em ambos, o principal candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, não compareceu. Pelo gráfico, 

nota-se que o encontro da Band voltou a apresentar 50% de entradas 

comparação12. Os debates televisiv

assumir após dois pleitos seguidos com direito à reeleição de Lula
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 Falta ainda analisar o debate promovido pela Globo nesta eleição.

19%

0%

20%

40%

60%

1989

Grau alto de comparação  incluído nas regras 

Band

como formuladores de perguntas em praticamente todos os blocos

consideravelmente o confronto entre os candidatos. Já na eleição de

realizados pelas três principais redes de televisão tiveram regras bastante distintas. Na 

o grau de confronto direto chegou a 50% do número de entradas, bem acima do 

percentual registrado pela Globo (15%) e Record (28%). As eleições de 2006 tiveram 

apenas dois grandes debates no primeiro turno, um realizado pela Band e outro pela Globo. 

Em ambos, o principal candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, não compareceu. Pelo gráfico, 

se que o encontro da Band voltou a apresentar 50% de entradas com alto incentivo à

debates televisivos nas eleições de 2010, disputa que decidiria quem iria 

ir após dois pleitos seguidos com direito à reeleição de Lula,

bastante distintos se comparado com os debates das outras eleições

apresentou valores acima de 40% para as quatro principais redes de televisão.
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icamente todos os blocos limitou 

de 2002, os debates 

são tiveram regras bastante distintas. Na 

do número de entradas, bem acima do 

percentual registrado pela Globo (15%) e Record (28%). As eleições de 2006 tiveram 

, um realizado pela Band e outro pela Globo. 

Em ambos, o principal candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, não compareceu. Pelo gráfico, 

com alto incentivo à 
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, apresentam dados 

bastante distintos se comparado com os debates das outras eleições. O grau alto de 

quatro principais redes de televisão.  
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Outro dado chama atenção

tiveram debates com baixos percentuais 

com baixo grau de comparação

praticamente apenas responderam às perguntas do mediador, jornalistas ou de eleitores 

convidados a participar do encontro. 

destacam. A primeira emissora apresentou índices de 

segunda de 44%. Já na eleição de 2010, as duas emissoras tiveram debates com índices de 

baixa comparação bem 

características, e a Record, 

O comparativo entre os gráficos 02 e

participação de candidatos, em 2002

intervenções de alto grau comparativo, especialmente no caso do debate da TV Globo e 

Record. O caso da Globo é ainda mais emblemá

comparação ficou abaixo, inclusive, 

um grande número de participantes. O gráfico 04

entre o índice de participação e o índi

próximo de zero, menor é o desequilíbrio registrado entre os dois índices, o que significa 

dizer qual debate levou mais em conta a associ

determinada eleição.  
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dado chama atenção no comparativo dos gráficos 02 e 03

tiveram debates com baixos percentuais de alta e moderada comparação

grau de comparação entre os candidatos. Isso ocorreu quando os participantes 

praticamente apenas responderam às perguntas do mediador, jornalistas ou de eleitores 

convidados a participar do encontro. Nessa situação, a Globo e a Record, em 2002, se 

destacam. A primeira emissora apresentou índices de baixa comparação

segunda de 44%. Já na eleição de 2010, as duas emissoras tiveram debates com índices de 

 próximos. A Globo registrou 20% de entradas com ess

 25%.  

O comparativo entre os gráficos 02 e 03 indica que, apesar de maior do índice de 

icipação de candidatos, em 2002 não houve um crescimento similar do número de 

intervenções de alto grau comparativo, especialmente no caso do debate da TV Globo e 

Record. O caso da Globo é ainda mais emblemático, pois o percentual do grau de alta 

ficou abaixo, inclusive, do debate da Band realizado em 1989, quando havia 

o de participantes. O gráfico 04 apresenta de forma sintética as diferenças 

entre o índice de participação e o índice de alta comparação para cada debate.

, menor é o desequilíbrio registrado entre os dois índices, o que significa 

levou mais em conta a associação entre essas duas variáveis
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dos gráficos 02 e 03. Emissoras que 

comparação optaram por regras 
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Pelos dados do gráfico 0

da Band foram os que mais levavam

possibilidade de confronto 

período foi registrado para 

outro lado que, apesar de 2002 o índice de participação tenha resultado em debates com 

regras distintas nas principais emissoras, esse comportamento não se repete em 2010. 

Nestas eleições, o índice apresentou maior proximidades

RedeTV, ou seja, os debates

sentido de incentivar a comparação entre os candidatos.

A análise até aqui do percent

candidatos precisa levar em conta também o 

possam participar da comparação com seus adversários. Esse tipo de análise permite avaliar 

se, apesar do baixo número de entradas de 

disponível aos candidatos para 

tempo médio de alta comparação

de 1989 registrou o menor tempo, seguido da Globo e da Rec

Globo em 2010. O maior tempo

verificar que os debates da Globo tendem a apresentar tempo 

da média geral, ao contrário da Band
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do gráfico 04, é possível constatar que, entre 1989 e 2006, os debates 

da Band foram os que mais levavam em conta a relação entre número de candidatos e 

e confronto direto. O maior desequilíbrio entre essas duas variáveis

foi registrado para a Globo, seguido da Record na eleição de 2002. P

que, apesar de 2002 o índice de participação tenha resultado em debates com 

regras distintas nas principais emissoras, esse comportamento não se repete em 2010. 

Nestas eleições, o índice apresentou maior proximidades para a Globo, Band, Record e 

debates dessas emissoras apresentaram regras mais semelhantes no 

comparação entre os candidatos.  

A análise até aqui do percentual de entradas com alto teor comparativo

candidatos precisa levar em conta também o tempo disponível aos candidatos para que eles 

possam participar da comparação com seus adversários. Esse tipo de análise permite avaliar 

se, apesar do baixo número de entradas de alto grau de comparação, houve um tempo maior 

disponível aos candidatos para que eles contra-argumentassem. O gráfico 05

comparação por candidato em cada debate. Observa

de 1989 registrou o menor tempo, seguido da Globo e da Record em 2002

. O maior tempo registrado foi da Record em 2010. Pelo gráfico,

verificar que os debates da Globo tendem a apresentar tempo médio por candidato abaixo 

, ao contrário da Band, Record e RedeTV em 2002, 2006 e 2010
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, entre 1989 e 2006, os debates 

em conta a relação entre número de candidatos e 

brio entre essas duas variáveis nesse 

na eleição de 2002. Percebe-se, por 

que, apesar de 2002 o índice de participação tenha resultado em debates com 

regras distintas nas principais emissoras, esse comportamento não se repete em 2010. 

a Globo, Band, Record e 

apresentaram regras mais semelhantes no 

ual de entradas com alto teor comparativo entre os 

tempo disponível aos candidatos para que eles 

possam participar da comparação com seus adversários. Esse tipo de análise permite avaliar 

, houve um tempo maior 

assem. O gráfico 05 demonstra o 

por candidato em cada debate. Observa-se que o encontro 
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Com os dados analisados até aqui é possível fazer o cálculo do índice geral dos 

incentivos à comparação dos debates promovido pelas emissoras brasileiras, de modo que 

dê uma visão geral levando em conta as variáveis: números de participantes dos debates 

com relação ao número de inscritos em cada eleição; entradas com grau alto de comparação 

e o tempo disponível para cada candidato argumentar e contra-argumentar seus adversários. 

Para isso, chegamos à seguinte fórmula: 

 

IC1 = {(AC1 x TM 1)/ NPar} 
 

Onde, IC1 é o índice total de incentivo à comparação, 

AC1 é o percentual de alto grau de comparação de um debate, 

TM 1 é o tempo médio em minutos dos candidatos do AC1, 

NPart é o percentual de não-participação de candidatos no debate, que é calculado levando 

em conta o percentual de participantes do debate menos 1. 

  

O resultado do cálculo nos dá o índice geral do grau comparativo dos debates, tendo 

o seguinte parâmetro. Para o IC, caso a emissora trate como uma relação direta o aumento 

do número de candidatos nos debates, o total de entradas para a alta comparação e o tempo 

para esse segmento, a tendência é que seu índice também cresça. Contudo, qualquer 

desequilíbrio na relação dessas variáveis, altera o índice total de alta comparação. Devido à 

grande diferenças de valores, optou-se, nesse gráfico, pelo cálculo da mediana dos índices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

          
 

Pelo gráfico 06, é po

realizados pela Bandeirantes tendem ficar acima ou registrar o mesmo

série histórica. A exceção ocorreu em 1989, quando o índice apresentou o menor valor para 

todos os debates. Já os debates da

sempre abaixo da mediana. Chama

apresentou índice bem abaixo

Record e RedeTV a registrarem índice de alta comparação

Globo não acompanhou essa tendência.

No gráfico 08, observa

partir dos valores assumidos por suas regras de participação e nível de confronto direto. Na 

série histórica analisada, a classificação da maioria dos debates realizados pelas redes de 

TV no Brasil, no quesito participação, apresenta valores mais co

quadrantes: Concentrado e 

posicionada no quadrante B
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, é possível verificar em todas as eleições do período, os debates 
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Globo não acompanhou essa tendência. 

observa-se a dispersão dos debates presidenciais identificado

partir dos valores assumidos por suas regras de participação e nível de confronto direto. Na 

série histórica analisada, a classificação da maioria dos debates realizados pelas redes de 

TV no Brasil, no quesito participação, apresenta valores mais conce

oncentrado e Diversificado. Já no eixo de confrontação, a maioria está 

Baixo e Alto.  
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em todas as eleições do período, os debates 

valor da mediana da 

série histórica. A exceção ocorreu em 1989, quando o índice apresentou o menor valor para 
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atenção também os debates da Record que, em 2002, 
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acima da mediana, apenas a 

a dispersão dos debates presidenciais identificados a 

partir dos valores assumidos por suas regras de participação e nível de confronto direto. Na 

série histórica analisada, a classificação da maioria dos debates realizados pelas redes de 

ncentrados em dois 

iversificado. Já no eixo de confrontação, a maioria está 

7,56

4,72

Mediana
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    Gráfico 07 

 

 
2.3 – O que importa na definição das regras dos debates  

 

O cálculo do IC dá uma noção geral e como os debates eleitorais na televisão 

refletem o cenário político de uma disputa eleitoral. Isto é, quanto mais candidatos 

estiverem inscritos, maior também as chances de haver argumentos diferentes à disposição 

dos eleitores. Contudo, ao serem organizados pelas redes de TV e os partidos políticos, o 

grau de comparação, isto é, a possibilidade de apresentação de argumentos e contra-

argumentos entre os candidatos na televisão sofre limitações. Nesse sentido, qual variável 

independente explica o nível de confronto dos debates? 

 O teste chi-quadrado é uma técnica estatística que pode auxiliar nessa resposta, 

uma vez que fornece resultados que ajudam a rejeitar ou não a hipótese de associação entre 

duas variáveis categóricas. Desse modo, o teste chi-quadrado para o grau de comparação e 

a emissora responsável pelo debate apresentou  X2= 9,456 com significância de ,024. O que 

sustenta a hipótese de associação entre os níveis de comparação permitida pelas regras e as 

emissoras. Em outros termos, as emissoras importam no sentido de decidir qual o nível de 

comparação que será estabelecido entre os candidatos (alto, moderado ou baixo). 
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 Para realizar o teste considerando as variáveis cenário eleitoral e grau de 

comparação, consideramos apenas os debates realizados pela Bandeirantes, uma vez que a 

série história está prejudicada com relação às outras emissoras. O gráfico 08 indica que o 

cenário da disputa variou de uma eleição para outra. Em 1989, o primeiro colocado nas 

pesquisas, uma semana antes da realização do debate, tinha percentuais de votos válidos 

praticamente idênticos à soma dos demais candidatos, sugerindo naquele momento uma 

eleição bastante disputada e com tendência de segundo turno. Em 2002, o candidato melhor 

colocado, no momento da realização do debate da Band, tinha percentuais de intenção de 

votos válidos bem abaixo, com probabilidade de realização de segundo turno. Em 2006, o 

cenário tem outras características. O primeiro colocado nas pesquisas tinha intenções de 

voto bem acima da soma dos demais candidatos, com chances de vencer no primeiro turno. 

Na eleição seguinte, o cenário volta a ser competitivo, com o primeiro colocado com 

percentuais abaixo da soma do restante dos outros candidatos. Ou seja, com forte 

probabilidade de haver segundo turno.  

 

                                    Gráfico 08 

 
   Fonte: CESOP/IBOPE 

 

As características do cenário são importantes de serem analisados porque, caso o 

cenário seja de alta competitividade, espera-se que as regras dos debates também 
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candidatos. Essa hipótese é verdadeira caso as duas variáveis estejam associadas e o 

candidato favorito tenha optado em participar do debate. Se as regras não variarem 

significativamente entre um cenário e outro, implica dizer que são os interesses das 

emissoras que prevalece sobre o nível de confronto entre os candidatos, mesmo entre os 

favoritos. Essa hipótese está amparada na seguinte dedução lógica. Os candidatos são 

jogadores racionais que procuram maximizar suas chances de vitória, tendo, portanto, 

interesse em interferir no tipo de confronto estabelecido nos debates. 

Apesar da diferença de cenários nas três eleições, no momento em que a Band 

realizou seus debates, o teste chi-quadrado apresentou um X2=5,732 com significância de 

,0125. Ou seja, podemos aceitar a hipótese de associação entre as variáveis regras do debate 

e cenário eleitoral.  Os achados para essa hipótese, contundo, podem ser compreendidos de 

outra maneira.  A Band leva em consideração o cenário eleitoral para estabelecer junto com 

os candidatos o nível de confronto dos seus debates, mesmo que para isso possa abrir mão 

dos candidatos favoritos, e foi isso que aconteceu. 

 O primeiro colocado na pesquisa de intenção de voto em 1989, Fernando Collor de 

Mello, que não tinha certeza de vitória ainda no primeiro turno, não compareceu ao debate 

realizado pela emissora. Em outros termos, como as regras não lhe favoreciam, seja porque 

não tenha participado da sua elaboração, seja porque não conseguiu impor seus interesses, o 

candidato do PRN não compareceu.  

Já em 2002, apesar de liderar as pesquisas, mas sem chance de vencer no primeiro 

turno, Luiz Inácio Lula da Silva participou do encontro realizado pela Band. Esse fato, no 

entanto, não se repetiu em 2006. Com ampla vantagem nas pesquisas e com possibilidade 

de decidir a eleição no primeiro turno, Lula não foi ao debate da Band. Novamente, suas 

razões podem ter sido de duas ordens: não conseguiu impor seus interesses nas regras ou 

sequer participou da sua elaboração. Em 2010, Dilma Rousseff liderava as pesquisas, mas a 

soma dos votos válidos dos outros candidatos não lhe garantia a vitória no primeiro turno. 

Com esse cenário, Dilma foi ao debate da Band. 

Como podemos notar, os candidatos que lideram as pesquisas tendem a comparecer 

aos debates quando a soma dos votos válidos não lhe garante vitória. Com isso, aceitam a 

introdução de regras que possam incentivar mais o confronto direto. Mas, caso percebam 

que podem vencer a eleição, esses candidatos ou não participam das negociações, deixando 
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que a emissora negocie com outros candidatos, ou participa e não consegue impor as regras 

que considera mais adequada. De todo modo, o que fica evidenciado é que a emissora tem 

um grande poder de impor as regras, mesmo que para isso se associe aos outros candidatos 

e criei dificuldades para a participação do favorito da disputa.  

 Isso ocorreu em duas eleições, das quatro em que houve debates na TV. Em 2006, 

Lula concorria à reeleição e tinha grande possibilidade de vencer o pleito, e não 

compareceu ao debate, caso que se repetiu com Collor em 1989, apesar da sua liderança 

não ter sido tão ampla. Em 2002 e 2010, contudo, Lula e Dilma não tinham garantias de 

que venceriam no primeiro tuno no momento em que o debate foi realizado e, por conta 

disso, participaram do debate aceitando as regras. O que fica claro, portanto, é que os 

candidatos fazem cálculos sobre perdas e ganhos para comparecer aos debates levando em 

consideração o cenário da disputa. Os candidatos favoritos podem reduzir suas chances de 

controlar as regras dos debates, desde que percebam que ainda podem obter vantagens com 

a participação, ou seja, obter os votos que faltam para vencer. 

Portanto, embora o teste chi-quadrado tenha indicado que o cenário importa na 

decisão das regras dos debates, se mais ou menos comparativos, a decisão da emissora 

parece ter maior peso, uma vez que os candidatos líderes nas pesquisas não compareceram 

porque não viram vantagens em participar, ou participam quando suas chances de vencer 

são baixas, reduzindo o controle sobre o formato do debate.  

 O teste chi-quadrados para avaliar a associação entre emissora e tipo de confronto 

estabelecido nos debates no 2º turno voltou a apresentar resultado significativo para a 

rejeição da hipótese. Ou seja, o X2 =62,091 com significância de ,000 indica que podemos 

aceitar a hipótese de que o tipo de confronto estabelecido nos debates de segundo turno, 

isto é, com alto, moderado ou baixo grau de confrontação é resultado dos interesses das 

emissoras. O teste chi-quadrado para avaliar se o cenário os candidatos e partidos têm 

importância na definição dessas regras, ou melhor, se o cenário eleitoral influencia o nível 

de confronto foi realizado para os encontros promovidos pela Globo, que apresenta série 

histórica mais completa. Pelos resultados, temos X2= 4,055 com significância de ,132. Ou 

seja, não podemos aceitar a hipótese de relação entre o tipo de confronto estabelecido entre 

os candidatos a partir das regras definidas para o debate e a variável cenário eleitoral. Nesse 
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caso, prevalece a hipótese de que os interesses se sobrepõe na definição das regras do 

confronto, se mais ou menor de alta confrontação. 

 No caso do segundo turno, a hipótese da TV controlar as regras dos debates é mais 

facilmente comprovada. Como são apenas dois candidatos, a não participação de um deles 

pode gerar um noticiário negativo. Isso só não ocorreria caso os dois candidatos se 

associassem e decidissem não participar de debates, algo pouco provável, já que estão 

numa disputa política. Como probabilidade de os candidatos se associarem é baixa até 

mesmo no sentido fazer coincidirem seus interesses com relação aos formatos, as emissoras 

de TV assumem o papel de mediar a discussão. Nesse caso, o campo midiático formula as 

regras de modo que nenhum dos lados perceba que saiu em desvantagem e, a emissora, por 

sua vez, possa levar a cabo o seu interesse em realizar o evento. 

 

      Regra dos debates na TV 1989-2010 
  
 

 

 

 

 

 

1º Turno Eleições Presidenciais 1989-2010 

Teste Chi-Quadrado 
para a associação entre o grau de 

comparação dos Debates: 

X² Sig 

Emissoras 9,456 ,024 

Cenário Político (Band) 5,732 ,012 

 

2º Turno Eleições Presidenciais 1989-2010 

Teste Chi-Quadrado 
para a associação entre o grau de 

comparação dos Debates: 

X² Sig 

Emissoras  62,091 ,000 

Cenário Político (Globo) 4,055 ,132 

 

Emissora Numero do Tipo de Contestação TOTAL  
Alta Moderada 

Band 43 25 68 
Globo 16 16 32 
Record 24 16 40 
Rede TV 12 0 12 
TOTAL 95  114  
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