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Introdução 

No  Brasil,  a  campanha  presidencial  se  baseia  principalmente na  imagem  do  candidato 

“cabeça  de  chapa”.  Os  candidatos  a  vice  não  têm  grande  visibilidade  na  corrida  eleitoral. 

Entretanto, após a redemocratização, dois vices assumiram a presidência do país: em 1985, José 

Sarney assume o cargo após a morte de Tancredo Neves e em 1992, Itamar Franco ocupa a vaga de 

Fernando Collor após a sua renúncia devido ao processo de impeachment. 

Segundo os tucanos, a escolha de Índio da Costa (DEM) como o vice de José Serra (PSDB) 

se deve ao fato de sua imagem representar a juventude e a ética, já que este foi o relator do projeto 

Ficha  Limpa.  Todavia,  a  atuação  do  democrata  fundou-se  principalmente  na  realização  de 

acusações contra o PT e sua candidata. Serra aceitou a indicação do DEM para não rachar a aliança 

histórica entre os dois partidos e para não perder mais de dois minutos no HGPE. 

A indicação de Michel Temer (PMDB) como vice na chapa de Dilma Rousseff (PT) também 

envolve jogo de interesse: Temer preside o partido dono da “maior máquina partidária do país” e 

sua adesão à chapa petista fez com que Dilma ficasse com o maior tempo no HGPE. 

Já Guilherme Leal, vice de Marina Silva (PV), não tem experiência política e sua indicação 

representa  a  contribuição  financeira  necessária  à  campanha  da  candidata,  sendo  ele  um  dos 

empresários mais bem sucedidos do país. 

No contexto das campanhas eleitorais brasileiras, ter carisma e identificação partidária são 

características importantes atribuídas ao candidato à presidente, enquanto que o vice ocupa o lugar 

de estrategista da campanha, sendo sua função, na maioria das vezes, compor uma coligação que dê 

forças e ajude na disputa eleitoral.  Diante do exposto, esse trabalho analisa o discurso dos três 

principais candidatos a vice-presidente, tomando como material empírico os debates realizados com 

os mesmos pelo jornal Estadão, no dia 16 de agosto de 2010 e o realizado pelo site UOL e pelo 

Jornal Folha de São Paulo no dia 24 de agosto de 2010. 

Para nos ajudar a traçar o perfil dos candidatos já mencionados,  utilizamos como marco 

teórico as reflexões de Charaudeau (2006) sobre a construção do ethos político, como uma imagem 

de si. Segundo este autor, o discurso político está relacionado com a organização da vida social e 

“não poderia haver ação política se não houvesse discurso que a motivasse e lhe conferisse sentido” 

(CHARAUDEAU,  2006,  P.  39).  Ou  seja,  o  discurso  político  é  para  o  sujeito  um  lugar  de 

engajamento, de justificação de seu posicionamento e de influência sobre o outro. 

Este  estudo está  estruturado em três  etapas:  1  –  uma breve  discussão sobre  a  teoria  de 

construção do ethos políticos  para Charaudeau; 2 – descrição do debate promovido pelo Jornal 
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Estadão e do debate promovido pelo site UOL e jornal Folha de São Paulo; 3 – o ethos político dos 

três principais candidatos a vice-presidente nas eleições de 2010. 

A construção do ethos político: ferramentas de análise

Segundo  Charaudeau,  o  ethos político  é  constituído  de  elementos  que  envolvem 

determinadas  características  pessoais  e  simbólicas,  onde  existe  essencialmente  uma  relação 

triangular  entre  o  locutor,  o  destinatário  e  uma  imagem ideal  de  referência,  da  qual  o  locutor 

procura corporificá-la e o destinatário tende a aderir essa corporificação baseando-se por intermédio 

dessa mesma imagem ideal. Portanto “as figuras do  ethos são ao mesmo tempo voltadas para si 

mesmo, para o cidadão e para os valores de referência.” (CHARAUDEAU, 2006: 137)

Para a construção do ethos político, o locutor articula uma série de traços pessoais relativos 

a caráter, comportamentos, declarações verbais e gestos que atendam a expectativa dos destinatários 

– neste caso, os eleitores – que através de determinados imaginários sociais, julgarão se tais atitudes 

carregam valores positivos ou negativos. 

A imagem que é construída a partir de quem fala não se desprende em nenhum momento 

daquilo que já lhe foi atribuído por quem escuta; é uma relação que considera a fala do locutor 

como propriedade que constitui sua imagem diante os demais, considerando aqueles para quem se 

fala. De acordo com Charaudeau, “O ethos relaciona-se ao cruzamento de olhares: olhar do outro 

sobre aquele que fala, olhar daquele que fala sobre a maneira como ele pensa que o outro o vê.” 

(CHARAUDEAU, 2006: 115)

A partir  dessa dupla constituição  do  ethos –  fatores  discursivos  no ato da fala  e  dados 

empíricos pré-existentes sobre o locutor – a imagem resultante aparece como uma composição de 

duas identidades, a social e a psicológica. A identidade social é a que dá ao locutor legitimidade de 

expressão em função do papel que lhe é atribuído no ato da comunicação. A identidade psicológica 

é a própria construção de si  através do que o próprio locutor enuncia,  também denominada de 

identidade  discursiva,  na  qual  o  locutor  mostra-se  mediante  as  suas  coerções  comunicativas. 

Portanto, 
“O sujeito aparece [...] ao olhar do outro, com uma identidade psicológica e social que lhe é 

atribuída, e, ao mesmo tempo, mostra-se mediante a identidade discursiva que ele constrói 

para si. O sentido veiculado por nossas palavras depende ao mesmo tempo daquilo que 

somos  e  daquilo  que  dizemos.  O  ethos é  o  resultado  dessa  dupla  identidade,  mas  ele 

termina por se fundir em uma única.” (CHARAUDEAU, 2006: 115)
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O sujeito político, portanto, busca convencer o público de que suas idéias estão de acordo 

com sua postura empírica, que há uma veracidade entre o que ele profere de si com o que realmente 

ele  é.  Contudo,  não  há  como medir  o  nível  de  concordância  entre  a  identidade  discursiva  e  a 

identidade  social  no  ato  da  fala;  geralmente  o  público  interpreta  o  que  o  locutor  diz  como se 

necessariamente  coincidisse  com o  que  ele  é,  pois  isso  significaria,  baseado  em determinados 

imaginários  sociais,  uma  característica  de  alguém  sincero,  justo  e  honesto.  O  resultado  dessa 

ocultação do real  através do discurso pode tanto beneficiar  o sujeito político quanto prejudicar, 

tendo em vista que o público pode construir um ethos do locutor que não o favoreça, já que essa 

construção nem sempre acontece de forma consciente. 

Como  dito  anteriormente,  o  ethos está  baseado  em  imaginários  sociais,  ou  seja,  sua 

construção  relaciona-se  diretamente  ao  que  o  grupo  social  considera  como  padrões  de 

comportamento;  baseado  nos  julgamentos  sociais,  o  sujeito  político  realiza  uma  espécie  de 

“encenação” para que sua postura seja condizente com o aceitável. 

Existem  vários  tipos  de  ethos  político,  e  segundo  o  autor,  dificilmente  poderiam  ser 

classificados em sua totalidade, tendo em vista que há uma grande diversidade de comportamentos, 

discursos, propostas e idéias. Portanto, Charaudeau desenvolve em sua teoria o que ele denomina de 

duas grandes categorias de ethos: o ethos de credibilidade e o ethos de identificação. 

O  sujeito  político,  na  busca  pela  construção  de  sua  imagem  diante  o  público,  articula 

discursos que tem como intuito fundamentar sua aceitação popular. Dessa forma, tanto o “discurso 

da razão” como o “discurso do afeto” são utilizados para a construção do ethos. No campo da razão, 

os  ethé de  credibilidade são resultantes de uma identidade discursiva que leva ao público julgar 

determinadas  atitudes  dignas de crédito.  A “fabricação” desse ethos é em busca da aceitação e 

confiança do público. 

A credibilidade é uma ferramenta fundamental para o sujeito político, pois dessa forma seu 

discurso é interpretado como algo verossímil, digno de ser verdadeiro. Na busca pela aceitação do 

eleitorado,  o político procura criar situações em que ele possa provar que suas promessas serão 

realmente cumpridas; para a construção dessa imagem, Charaudeau aponta algumas características 

que constitui essa ethé de credibilidade, que são os ethos de sério, de virtuoso, e de competente. 

 Para a construção do “discurso do afeto”, são utilizados os  ethés  da  identificação, cujas 

imagens, segundo o autor, são extraídas do afeto social. O público, de forma irracional, procura 

características  que,  de  alguma maneira,  sejam semelhantes  aos  seus  próprios  valores.  Por  isso, 

geralmente os sujeitos políticos tendem a fabricar suas imagens baseando em valores comungados 
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pelo maior  número de indivíduos,  o que muitas  vezes essa imagem resultante  acaba agregando 

valores bastante  heterogêneos.   Os principais  ethos ressaltados  por Charaudeau são: o  ethos  da 

“inteligência”, “humanidade”, “potência”, “caráter” e “chefe”. 

Na  análise  de  uma  imagem  produzida  por  um sujeito  político,  é  necessário  ressaltar  a 

importância da articulação de procedimentos lingüísticos, tais como expressões e enunciações, que 

fortalecem  a  transmissão  de  determinados  ethos aos  destinatários.  A  intensidade  da  fala,  o 

vocabulário utilizado, a postura do enunciador, dentre outras formas enunciativas, são necessárias 

para encenação do sujeito no momento de sua fala. 

A conjugação desse conjunto de fatores do qual o enunciador utilizará  em seu discurso, 

juntamente a um imaginário social pré-existente que permite a aceitação ou recusa de determinados 

ethos, determinará qual tipo de imagem prevalecerá atrelada ao sujeito político. 

Descrição do primeiro debate com candidatos  à vice-presidente  promovido pelo Jornal  O 

Estadão – 16/08/2010

O debate tem como mediador o jornalista Roberto Godoy, do jornal O Estado de São Paulo. 

Os candidatos responderam perguntas formuladas por jornalistas do “O Estado” e por internautas. 

As perguntas foram comuns aos três candidatos, que responderam em ordem definida por sorteio e 

tiveram um tempo de três minutos para responder. Inicialmente cada candidato teve cinco minutos 

para  expor  sua  opinião  sobre  o  papel  desempenhado  por  um  vice-presidente  em  um  sistema 

altamente presidencialista como o brasileiro.

Por ordem de sorteio, o primeiro a responder é o candidato a vice-presidente na chapa de 

José Serra, Índio da Costa. Ele inicia sua fala expondo um pouco da sua experiência política. Ao 

falar dos cargos que ocupou, relata sua participação em uma CPI que investigou Dilma por mau uso 

do cartão corporativo e critica  a candidata  petista.  Ressalta  que foi  o relator  do projeto “Ficha 

Limpa” e que reconhece que há avanços no Brasil promovidos pelo atual governo, mas que Serra é 

o candidato mais preparado para continuar com tais avanços.

Em seguida, Michel Temer se diz um legalista e utiliza a Constituição para explicar quais 

são as funções do vice. Segundo ele, o artigo 79 da Constituição diz que compete ao vice substituir 

o presidente em suas eventuais ausências temporárias, nas viagens do presidente, o vice assume a 

presidência  do  país.  Ele  afirma  que  a  atividade  do  vice  é  uma  atividade  discreta,  porém não 

significa dizer que ele não tem função, pois este deve está sempre a disposição do presidente para 
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ajudá-lo no exercício de gerir o país. Após responder a pergunta, Temer diz que assim como Índio 

da Costa gostaria de falar um pouco da sua trajetória política. O candidato fala desde a época que 

participava do movimento estudantil até os mandatos que conquistou e os cargos que ocupou. 

Guilherme Leal começa afirmando que além de empresário é um empreendedor e que como 

tal está muito entusiasmado com as oportunidades que o Brasil apresenta atualmente e que nesse 

momento ele resolveu usar sua capacidade empreendedora na política. Ele diz que sua experiência 

diferentemente  da  experiência  de  Temer  e  Índio  não  é  uma  experiência  política,  mas  uma 

experiência humana e empresarial que saiu de um negócio pequeno no “fundo de um quintal” para 

se transformar em uma empresa líder no Brasil e com reconhecimento internacional. Segundo ele, o 

crescimento da NATURA ao longo desse tempo se deve ao fato de que ele e seus sócios se pautam 

em valores como, por exemplo, “se você quer cuidar da parte, tem que cuidar do todo”. Ou seja, 

segundo ele não dá para uma empresa prosperar em um país que não tem desenvolvimento.

A primeira pergunta dos jornalistas é feita por Malu Delgado. A jornalista se refere a uma 

medida provisória estabelecida por Fernando Henrique Cardoso enquanto presidente da república 

que estabelecia que um terreno ou imóvel invadido não fosse desapropriada ou vistoriado para fins 

de reforma agrária em até dois anos após a ocupação, e que o governo Lula flexibilizou a aplicação 

dessa lei. Ela afirma ainda que segundo dados do próprio governo Lula a média de inflação desse 

governo supera a média de inflação dos piores momentos do governo FHC. Cita que em entrevista 

recente  um dos  criadores  do  MST previu  um aumento  da  inflação  para  o  próximo governo e 

questiona então se no governo da coligação de cada candidato há a intenção de aplicar essa lei ou se 

haverá uma revisão da constituição.

Michel Temer, o primeiro a responder começa dizendo que o que está fora da lei não será 

tolerado por sua coligação e que o direito e as leis existem para regular as relações sociais. Ele diz 

que na verdade o que a jornalista teve intenção de perguntar é qual a posição do governo em relação 

ao MST e se vai continuar havendo invasão. Temer diz que a constituição prevê a desapropriação 

de terras improdutivas para fins de reforma agrária. É isso que o governo de sua coligação fará, “o 

que está dentro da lei, e o que tiver fora dela não será tolerado”. Para ele, o governo Lula conseguiu 

pacificar os movimentos sociais.

Seguindo a seqüência, Guilherme Leal afirma que a posição de Marina Silva quanto a essa 

questão  é  bem  clara.  Por  um  lado  ela  (Marina)  reafirma  seu  compromisso  com  os  pequenos 

agricultores e com a agricultura familiar, mas por outro ela diz que todo movimento social deve agir 

dentro do cumprimento da legislação e que assim será no seu governo. Segundo ele, sua coligação 
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entende que o Brasil vive um momento propício para o desenvolvimento do agronegócio aliado a 

preservação ambiental e que o país pode ser o exemplo para um novo modelo de agricultura que 

integra desde o pequeno agricultor até o grande agronegócio. 

Por último, Índio da Costa diz que a resposta dada por Michel Temer deve ser a opinião dele 

e não a opinião de sua coligação. Segundo o candidato tucano, no dia 20 de abril, Dilma apareceu 

usando o boné do MST e confraternizando com os participantes do movimento. O candidato passa 

seu tempo de resposta fazendo críticas à candidata petista. Afirma ainda que o governo Lula foi 

“frouxo” no que se refere ao combate as invasões do MST. Ele diz que sua função no governo Serra 

será ver de perto o serviço público no país. 

A segunda pergunta é feita pelo jornalista Roldão Arruda. Ele afirma que existem alguns 

temas sobre os quais os políticos preferem silenciar e que um destes é o aborto, que no país é 

considerado ilegal.  No entanto, esse é um assunto diretamente relacionado ao sistema público de 

saúde. O jornalista mostra dados de pesquisas que afirmam que a curetagem feita após o aborto é a 

segunda causa de cirurgias no SUS e que 15% das mulheres brasileiras já realizaram aborto, dentre 

elas, metade acaba tendo algum tipo de complicação no pós-aborto e recorrem ao sistema público 

de saúde.  O jornalista  pergunta  então se os  candidatos  são ou não favoráveis  a  legalização  do 

aborto, ao casamento civil gay e às pesquisas científicas com células-tronco. 

Guilherme  Leal  é  o  primeiro  a  responder  e  afirma  que  a  posição  de  sua  candidata  à 

presidente Marina Silva é a mais assertiva das três candidaturas, pois ela coloca sua posição pessoal 

de ser contra o aborto e de que seja mantida a legislação hoje vigente, e se a sociedade achar que se 

deve ampliar os casos permitidos por lei, será feito uma ampla discussão com a sociedade e um 

plebiscito para decidir. Com relação ao casamento gay, ele afirma que Marina Silva é a favor, pois 

entende que a palavra “casamento” é utilizada como um sacramento religioso e que cada religião 

entende como quer.  Por fim, no que se refere às pesquisas com células-tronco,  diz ser também 

favorável, com ressalva às pesquisas com células-tronco embrionárias, pois não vê a necessidade de 

utilização de tais células se as pesquisas com células-tronco adultas estão bem desenvolvidas.

Em seguida, Índio da Costa afirma já ter participado de um seminário que discutia a união 

civil gay e que foi favorável a tal união, pois para ele não há num motivo para proibir. No tocante 

ao aborto, diz que é a favor da legislação da forma atual. Segundo ele, o aborto não tem que ser 

método contraceptivo, mas que o aborto é para casos graves, como por exemplo, estupro. Ele afirma 

que o que deve ser feito é investir em educação sexual para orientar a população. Para ele, essa 

questão não é apenas religiosa, mas envolve a própria saúde da mulher que passa a correr risco de 
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vida ao fazer aborto de maneira irregular. Por fim, no que se refere às pesquisas com células-tronco, 

afirma que é a favor de todas as pesquisas que possam melhorar a vida das pessoas. O candidato 

aproveita  o  tempo  de  resposta  que  ainda  lhe  resta  para  falar  do  uso  de  drogas  no  país,  mais 

especificamente, o uso de crack que, segundo ele, mata 600 mil pessoas em cinco anos e que em seu 

governo e de José Serra eles irão proibir a entrada de droga no país fiscalizando as fronteiras. 

Por  último,  Michel  Temer  afirma  crer  que  entre  ele  e  os  outros  candidatos  não  há 

divergência. Ele fala primeiro sobre a questão do aborto e que ele e sua candidata são favoráveis a 

vida e de manter o sistema atual que libera o aborto apenas em casos extremos, como os de estupro. 

Afirma ser a favor de um plebiscito para se discutir essa questão, pois segundo ele é preciso se 

praticar mais no Brasil a democracia direta. Quanto ao casamento de pessoas do mesmo sexo, ele 

afirma que não se deve usar o termo casamento, mas sim uma relação civil, pois segundo ele o 

casamento só faz com que um homem e uma mulher passem a ter direitos jurídicos reconhecidos. 

Então no que se refere à união civil gay ele afirma que é preciso ter uma legislação que faça o 

reconhecimento dessa relação, que é de natureza meramente civil.  No tocante às pesquisas com 

células-tronco, diz que não tem objeção nenhuma, já que é para garantir o direito à vida. Afirma que 

falou rápido dos três temas porque gostaria de aproveitar seu tempo restante pra dizer ao candidato 

Índio da Costa que ele (Temer) e Dilma são favoráveis aos movimentos sociais e que Dilma não se 

opõe ao MST desde que ele haja dentro dos limites da lei. E aproveita também para falar da questão 

do crack, afirmando que há campanhas de combate ao crack tanto do Ministério da Justiça como do 

Ministério da Saúde. 

A terceira pergunta é feita pela jornalista Julia Dualib e se refere a uma declaração polêmica 

dada por Índio da Costa acusando o PT de ter ligação com as FARC e ao narcotráfico. A jornalista 

pergunta  aos  candidatos  se  eles  acham  que  existe  hoje  no  país  uma  relação  entre  política  e 

narcotráfico. 

O candidato que primeiro responde a essa pergunta é Índio da Costa. Ele começa dizendo 

que não reconhece o MST como um movimento social, pois eles invadiram durante o governo Lula 

quase duas mil terras. Em seguida ele diz que quem deve responder essa questão é o PT e a Dilma, 

pois até o momento ela não disse se há ou não relação com as FARC e de como ela vê a ligação das 

FARC  com  as  drogas.  Afirma  que  as  FARC  também  não  é  um movimento  social,  pois  está 

absolutamente vinculada com as drogas. Ele fala ainda de uma declaração do presidente Lula em 

que este sugere que as FARC vire um partido político. Índio afirma ser contra tal transformação. 
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Michel Temer começa sua fala de forma irônica dizendo que Índio da Costa trouxe uma 

informação que ele  não sabia:  a  de que Lula quer que as FARC se transforme em um partido 

político.  Temer diz que a tradução para essa frase do presidente  Lula é a de que ele  não quer 

qualquer espécie de movimento social subterrâneo, nem guerrilheiro; se as FARC quer chegar ao 

poder deve exercitar a democracia, para isso deve se transformar em um partido. Diz que não sabia 

dessa declaração do presidente e que ela o agrada muito, pois esta é uma mensagem democrática. 

Em seguida, Temer afirma que relacionar a Dilma com o narcotráfico é uma acusação grave, haja 

vista que ele não sabe como fazer essa associação, pois Dilma é a favor do combate às drogas. 

Guilherme  Leal,  por  sua  vez,  afirma  que  não  quer  entrar  nessa  polêmica  causada  ela 

declaração  de  Índio  da  Costa  e  faz  uma  brincadeira  com o  candidato  tucano   chamando-o  de 

aguerrido com seu arco e flecha. Leal afirma que a política brasileira deve ter mais transparência e 

que  precisa  ser  mais  pautada  por  valores.  Ele  afirma  que  é  provável  que  de  alguma  forma  o 

narcotráfico esteja permeando alguns segmentos da política brasileira, mas não está dizendo que 

isso esteja nominalmente ligado a Dilma ou ao PT. 

O jornalista  Luis Fernando Rila afirma que uma das posturas adotadas  pelo então vice-

presidente José Alencar é criticar a política de juros imposta pelo Banco Central que, segundo o 

vice-presidente, impõe taxas muito altas. Ele pergunta em que medida cada um dos candidatos, se 

tiver  sua  chapa  eleita,  pretende  influenciar  na  política  econômica,  se  eles  seriam  a  favor  de 

mudanças na política de juros e se são favoráveis a autonomia do Banco Central. 

Inicialmente, Michel Temer afirma que as taxas de juros vêm caindo de 2009 para cá e cita 

exemplos disso. Porém, ele diz que se comparado aos padrões internacionais, a nossa taxa de juros 

ainda  é  bastante  alta.  Segundo ele,  a  questão  dos  juros  está  ligada  a  questão  inflacionaria  e  é 

necessário ir com calma para se fazer qualquer mudança nesse sentido, já que o país mantém um 

controle da inflação há muito tempo. No que se refere ao Banco Central, Temer diz que há uma 

velha discussão sobre se o Banco deve ter  uma autonomia  real  ou uma autonomia  formal.  Ele 

explica que autonomia formal significa estabelecer independência por lei, e que crer ser melhor uma 

autonomia real,  ou seja, independência não formalizada,  como vem sendo praticada no governo 

Lula. 

Guilherme Leal afirma que, com relação aos juros, há uma necessidade de uma queda ainda 

maior do que a que vem acontecendo, e que isso só é possível com uma melhor gestão do gasto 

público.  Diz que está em seu programa de governo que os gastos em serviços públicos devem 

corresponder à metade do crescimento do PIB, e que se assim não for feito terá que utilizar os juros 
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para  segurar  a  inflação.  Afirma  que  é  a  favor  de  um Banco Central  independente,  mas  como 

afirmou Michel Temer, diz que não há necessidade de uma autonomia institucionalizada. 

Índio da Costa afirma que o atual modelo de políticas de juros foi montado anos atrás no 

governo de FHC e que continuará. Diz que é favorável a atual política econômica e reconhece que 

manté-la  foi  uma  das  boas  coisas  que  o  governo Lula  fez.  Quanto  à  independência  do Banco 

Central,  ele  afirma  que  deve  ocorre  em  diálogo  com o  Ministério  do  Planejamento  e  com o 

Ministério da Economia. O candidato utiliza o restante do seu tempo para fazer críticas ao serviço 

público brasileiro e acusa o governo Lula de politizar os cargos do governo. 

O debate passar agora para a fase em que são feitas perguntas mandadas pelos internautas. A 

primeira pergunta se refere ao fato de que em 2006 o PT se envolveu no caso do Mensalão e que 

recentemente  foi  a  vez  do DEM, e  questiona  como tais  práticas  seriam coibidas  num possível 

governo da coligação de cada um dos candidatos. 

Guilherme Leal é o primeiro a responder e afirma que a decisão do PV de sair sozinho na 

disputa tem a ver com o fato do partido querer formar alianças programáticas e não pragmáticas. 

Diz que ele e Marina Silva estão propondo ao povo brasileiro uma nova forma de fazer política. 

Reconhece os avanços ocorridos nos governos FHC e Lula, mas afirma que a política não avançou 

tanto. Leal afirma que o PV coibirá tais práticas convidando as lideranças de todos os partidos a 

participarem do governo Marina Silva. 

Índio da Costa diz que há uma diferença entre o que aconteceu no PT em 2006 e o que 

aconteceu recentemente no DEM. Segundo ele, o Arruda foi expulso do partido e os dois políticos 

que assumiram em seu lugar também, diferente do que, segundo ele, acontece no PT, que hoje tem 

José Dirceu participando da campanha de Dilma. Diz ainda que o Mensalão se transformou numa 

ocupação dos cargos, “parou de se distribuir dinheiro e passou a se distribuir poder”. Índio cita 

exemplos de órgãos do governo que estão em sua opinião politizados. 

Temer é o último a responder essa questão e diz que o Brasil avançou muito, como muito 

bem colocou Guilherme Leal. Ele afirma que a dívida externa se tornou uma coisa insignificante e 

que isso impediu que o FMI viesse fiscalizar o país e dizer o que poderia ou não ser feito. Fala 

ainda do crescimento do número de empregos no país. No que se refere à corrupção, diz que é 

necessário invocar a história política brasileira para ver que o país evoluir também nesse sentido. 

Temer cita exemplos de casos de corrupção desde a época do Brasil - Colônia. Ele afirma que tanto 

no caso do Mensalão do PT como no caso do Mensalão do DEM, os envolvidos estão respondendo 
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processos jurídicos e que isso é fruto da evolução dos costumes nacionais.  Afirma ainda que a 

imprensa contribuiu para essa evolução, uma vez que nada escapa aos seus olhos. 

A segunda pergunta dos internautas se refere ao fato de o candidato José Serra ser contra a 

proposta do governo Lula de construir um “trem-bala” no Brasil e defendido pela candidata Dilma 

Rousseff. O internauta pergunta então se os candidatos acham que o projeto do “trem-bala” é uma 

obra prioritária, capaz de acelerar o desenvolvimento urbano da área mais populosa do país, ou se 

trata de uma obra não prioritária e cara demais.

Índio da Costa afirma conhecer bem as questões urbanas do país e que já foi relator de um 

projeto de lei que trata da questão das metrópoles. Diz que não é simples equacionar os problemas 

das grandes cidades e que isso custa muito dinheiro.  Na opinião de Índio da Costa muito mais 

importante do que o Brasil ter um “trem-bala” é resolver o problema da Rodovia Transnordestina. 

Michel Temer diz que uma coisa não exclui outra. O Brasil pode ter o “trem-bala” e ao 

mesmo tempo  desenvolver  o  metrô  nas  grandes  capitais.  Afirma  também que a  idéia  do atual 

governo  é  ampliar  a  malha  ferroviária  do  país.  Para  Temer,  o  Brasil  possuir  um “trem-bala” 

enaltece o seu desenvolvimento.

Guilherme Leal  diz  que a  idéia  do “trem-bala”  é muito  bonita,  mas  que existem outras 

prioridades  no  país  no  momento.  Cita  o  PAC como  um sistema  de  gestão  de  obras  que  está 

deixando a desejar nos setores de infraestrutura. Ele afirma que é prioritário redesenhar a malha 

urbana das cidades e sua mobilidade. O país precisa de um planejamento estratégico para os setores 

de infraestrutura. 

O debate chega ao seu momento final quando cada um dos candidatos tem cinco minutos 

para suas considerações finais. O primeiro a falar é Michel Temer. O candidato agradece novamente 

ao Jornal Estadão pela oportunidade e diz que tem muito prazer em estar numa chapa com Dilma 

Rousseff. Ele passa então a falar de características da petista. Segundo ele, é determinada e possui 

uma visão extraordinária do país, pois passou sete anos no governo Lula e era seu braço direito. 

Afirma que graças ao governo Lula e a participação de Dilma o número de atendimentos médicos 

do  SUS  aumentou  consideravelmente.  Cita  também  as  unidades  de  polícia  pacificadora  que 

melhoraram a questão da segurança nas favelas do Rio de Janeiro e que esse e outros projetos serão 

continuados por Dilma Rousseff. 

Em seguida é a vez de Guilherme Leal, que também agradece a oportunidade de participar 

do debate e passa a elogiar Marina Silva. Ele a compara com Lula, pela origem humilde de ambos e 

que os dois conseguiram se transformar em lideranças políticas do país. Diz que o projeto defendido 
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por ele e Marina Silva é um projeto que busca investir no material humano brasileiro junto com 

uma preservação do meio ambiente. Afirma que o Brasil é um estado a ser transformado. 

O último a responder é o candidato Índio da Costa. Assim como os demais candidatos ele 

começa agradecendo a  oportunidade de participar  do debate,  que segundo ele  ajuda o eleitor  a 

decidir seu voto. O candidato crítica números apresentados pelo governo Lula que para ele não são 

reais. Índio diz que sua especialidade e a de José Serra é transformar sonhos em realidade, mas com 

os pés no chão. Ele cita o exemplo das unidades de saúde de São Paulo que funcionam, segundo seu 

relato, melhor que muitos atendimentos em planos de saúde privados, e diz que isso se deve ao fato 

de que o governo e a prefeitura de São Paulo trabalham juntos para melhorar a vida das pessoas e à 

experiência de José Serra enquanto ministro da saúde. Afirma que sua função no governo Serra será 

estar ao lado das pessoas para ouvi-las e ver a qualidade dos serviços públicos. 

Descrição do primeiro debate com candidatos à vice-presidente promovido pelo site UOL e 

pelo Jornal Folha de São Paulo – 24/08/2010

O segundo debate com os candidatos a vice-presidente aconteceu dia 24/08/2010 no site do 

UOL em parceria com o jornal Folha de São Paulo; teve duração de duas horas, foi transmitido pela 

internet  e  contou  com  perguntas  dos  jornalistas:  Fernando  Rodrigues,  mediador  do  debate  e 

jornalista da Folha-UOL; Irineu Machado, editor executivo do UOL notícias; e Vera Magalhães, 

editora do caderno Poder do jornal Folha de São Paulo. A disposição dos candidatos foi decidida 

por sorteio, assim como o fato de a primeira pergunta ser comum aos três candidatos. 

A primeira pergunta feita aos candidatos se refere às propostas existentes na Câmara dos 

deputados para que seja convocada uma assembléia de revisão constitucional e relembra que em 

uma de tais propostas Michel Temer foi relator. O objetivo seria permitir que determinados artigos 

da Constituição fossem alterados pelo Congresso Nacional, mesmo com quórum reduzido, tendo 

como intenção reformar o sistema eleitoral, entre outros aspectos institucionais da República. Nesse 

sentido, o jornalista Fernando Rodrigues pergunta aos candidatos se o Congresso não ficaria tentado 

a tomar um rumo que reduza as garantias democráticas, haja vista que o país possui uma oposição 

frágil, um congresso submetido ao poder executivo e partidos sem base sólida institucional, ou se 

isso não representaria risco nenhum. 

O primeiro candidato a responder é Guilherme Leal que diz que Marina é favorável a tal 

assembléia  e  a  algumas  mudanças  na constituição,  tais  como reforma previdenciária  e  reforma 
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política. Afirma que na atual situação do cenário político brasileiro isso não é possível. Leal analisa 

experiências  de  países  latino-americanos,  como  a  Venezuela,  por  exemplo,  no  que  se  refere  à 

reforma política e mostra preocupação com o que um excesso de poder dado ao Congresso pode 

resultar. Finaliza dizendo que uma assembléia de revisão constitucional é um caminho possível, 

porém se deve ter muito cuidado para que não haja um desequilíbrio entre os poderes. 

Em seguida é a vez de Michel  Temer,  que começa falando sobre sua experiência  como 

relator de uma das propostas apresentadas no Congresso sobre a reforma política. Segundo ele, a 

autoria  de  tal  proposta  é  do  deputado Luis  Carlos  Santos  e  que  antes  deste,  o  deputado Miro 

Teixeira já havia apresentado proposta semelhante para alterar a Constituição. Temer afirmou dizer 

ao  Deputado  Luís  Carlos  que  não  é  possível  fazer  uma  constituinte,  mas  sim  uma  revisão 

constitucional com quorum facilitado. A proposta de Luis Carlos defende a junção entre Câmara e 

Senado, formando assim uma única casa legislativa. O candidato explica que tal proposta tem em 

primeiro  lugar  um problema  de  estratégia  política:  ela  não  seria  aprovada  no  Senado,  pois  os 

senadores  iriam  se  sentir  diminuídos.  Em  segundo  lugar,  não  é  possível  uma  Assembléia 

Constituinte, mas sim recuperar a tese de uma revisão constitucional, para a qual o povo teria que 

dar, através de uma eleição,  esse poder ao Congresso. Ele defende que para haver mudança na 

Constituição, se deve primeiro fazer um plebiscito para que o povo dê esse poder ao congresso, e 

em  segundo  lugar,  depois  de  feita  a  revisão  constitucional,  Temer  propõe  que  seja  feito  um 

referendo para ver se a população concorda ou não com as mudanças. Temer fala ainda que essa 

revisão seria restrita aos temas da reforma previdenciária e da reforma política, não se mexendo na 

liberdade de imprensa e nos direitos sociais. 

O último candidato a responder é Índio da Costa, que inicia sua fala acusando Dilma de 

fugir de um debate na televisão católica para ir a um show de rock e tenta por em xeque perante o 

eleitor a credibilidade e compromisso da candidata petista. Afirma que com essa atitude,  Dilma 

desrespeitou a população. Sobre a pergunta em questão, Índio diz que é contra qualquer tipo de 

mudança na Constituição nesse momento. Relata ter sido chamado de besta pelo Ministro Franklin 

Martins  ao  dizer  que  no  Brasil  existem  dois  projetos  políticos  diferentes:  um  defensor  da 

democracia (PSDB) e outro totalitário (PT). Em seguida, Índio mostra dados do Governo Lula de 

que há propostas no Congresso para limitar a liberdade de imprensa, contrariando o que Michel 

Temer  havia  dito.  Ele  terminar  sua fala  se  dirigindo aos jovens e  se comparando a  eles  numa 

tentativa de conquistar seu voto. 
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A segunda pergunta é feita pelo jornalista Irineu Machado que questiona qual é o papel que 

cada um dos três candidatos poderia ter como vice-presidente e se eles não acham que o vice é 

apenas alguém que pode formar uma boa coligação e fortalecer a campanha. O jornalista pergunta 

também se os candidatos acham justo o salário que um vice recebe e se eles mudariam alguma regra 

nos benefícios recebidos. 

Leal  diz  que  as  atribuições  do  vice  estão  previstas  na  constituição  e  devem assim  ser 

cumpridas: desenvolver atividades a ele atribuídas pelo presidente e substituí-lo quando necessário. 

O candidato pede desculpa por às vezes gaguejar em suas respostas e justifica dizendo que é por 

não ter experiência política.

 Em seguida, Índio afirma que enquanto vice pretende viajar o país inteiro para acompanhar 

de  perto  o  serviço  público  brasileiro  e  fazê-lo  funcionar.  O  candidato  afirma  que  doará 

integralmente o seu salário de vice-presidente para a Santa Casa, pois não precisa do dinheiro, sua 

única intenção é trabalhar pelo país e pelo povo brasileiro.

O último à responder é Michel Temer, que cumprimenta Leal por sua modéstia em dizer que 

não tem experiência política,  mas segundo ele, Leal traz uma experiência de gestão empresarial 

importantíssima para o país. Em seguida, o vice da candidata petista responde a provocação de 

Índio da Costa sobre a ausência de Dilma no debate da televisão católica. Afirma que a função do 

vice é modesta e que um vice tem que ser uma pessoa discreta, pois de acordo com a constituição, a 

função do vice é substituir o presidente em eventuais viagens.

O mediador do debate pergunta a Índio e a Guilherme Leal se, caso seja eleito um congresso 

com a finalidade de fazer uma revisão da constituinte, eles seriam contra ou favor.

Leal é o primeiro a responder e diz que seria a favor da revisão constitucional.  Já Índio 

afirma ser a favor apenas se a revisão for restrita a reforma tributária e política, caso contrario seria 

contra. 

O jornalista  Irineu  Machado faz  uma  pergunta  ao  candidato  Índio  da  Costa,  afirmando 

primeiro que este era desconhecido do eleitor  até o momento que se coligou com José Serra e 

passou a fazer severas críticas a Dilma e ao Governo Lula. Cita como exemplo de tais críticas, a 

acusação feita por ele de que o PT apóia as FARC e que este mantém relações estreitas com o 

governo de Hugo Chávez. Depois o jornalista pergunta se o candidato não acha exagero dizer que o 

PT apóia as FARC.

Índio  nega  ter  dito  isso,  diz  que  apenas  afirmou  que  as  FARC  é  patrocinada  pelo 

narcotráfico e que o PT tem relações estreitas com tal organização. Nesse sentido, a jornalista Vera 
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Magalhães  continua  perguntando  ao  candidato.  Ela  afirma  que  Índio  tem  feito  ao  longo  da 

campanha um discurso de combate às drogas e as FARC, porém, na campanha ao governo do Rio 

de Janeiro, o seu partido, DEM, apóia Gabeira que defende a legalização da maconha e que FHC 

também defende a descriminalização da maconha. A jornalista pergunta então se isso não seria uma 

contradição por parte do candidato e se ele não se sente desconfortável em uma coligação dessas. 

O candidato  afirma que atualmente  Gabeira  não defende mais  tal  legalização.  Quanto a 

FHC,  diz  que  cada  um tem sua  opinião  e  que  enquanto  era  presidente  ele  jamais  defendeu  a 

descriminalização das drogas. Afirma ainda que é papel do governo federal impedir a entrada de 

drogas no país e cuidar dos dependentes químicos. 

Michel Temer pede para fazer um breve comentário  sobre a fala  de Índio da costa.  Ele 

começa  respondendo  a  crítica  de  seu  adversário  a  Dilma,  quando  este  afirmou  que  a  petista 

diminuirá a liberdade de expressão da mídia.  Temer diz que Índio não viveu na ditadura e não 

acompanhou a luta de Dilma pela liberdade de imprensa. Em seguida, Temer fala de números do 

Governo Lula para mostrar que aumentou a apreensão de drogas no país em seu governo. Nesse 

momento Índio rebate dizendo que aumentou a apreensão porque aumentou a droga e mostra uma 

resolução aprovada pelo governo que controla a liberdade de imprensa. 

O  vice  de  Marina  Silva  diz  que  quer  comentar  a  fala  de  seus  adversários  e  começa 

afirmando que se deve combater  organizações  como as FARC, porém só isso não resolveria  o 

problema das drogas no país. Segundo ele, é preciso deixar as disputas partidárias entre PT e PSDB 

de lado e fazer juntos o que é melhor para o país. 

Irineu Machado afirma que o PMDB faz alianças em troca de cargos e pergunta a Michel 

Temer se o partido vai exigir de Dilma as presidências da Câmara e do Senado e assim aumentar 

sua fatia no bolo do governo. 

Em resposta Temer diz que o único compromisso da aliança PT/PMDB era que o PMDB 

teria a vice-presidência. E que cada partido fez seu programa de governo, e que se Dilma fosse 

eleita os programas dos dois partidos seriam fundidos em um só. Não há, segundo ele, partilha de 

cargos, quem decide isso é Dilma, se eleita.

Índio da Costa interrompe para dizer que o atual governo tem seus cargos todos dividido 

entre partidos em troca de favores políticos e que é devido a essa politização dos cargos que os 

serviços  públicos  não  funcionam.  Temer  responde  dizendo  que  o  governo  que  Índio  julga  ser 

ineficiente pagou a dívida externa brasileira com o FMI e que hoje fiscaliza tal órgão.
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Leal  também comenta  essa  questão.  Ele  diz  reconhecer  que  o  Brasil  está  em um bom 

momento econômico e de crescimento, mas que há gargalos nos setores de infraestrutura, educação, 

saúde e segurança, em parte causados pelo fato do governo estar partilhado entre partidos políticos e 

seus interesses.

Índio pede novamente a palavra e mostra números do que chama de incompetência gerencial 

do governo Lula, que para ele são resultados da politização dos cargos. Temer rebate dizendo que 

na constituição diz que o governo é obrigado a garantir moradia a seus habitantes e que o governo 

Lula  fez  isso com o programa “Minha Casa,  Minha Vida”,  além de  promover  a  ascensão dos 

brasileiros entre as classes sociais. 

Em pergunta dirigida à Guilherme Leal, Vera Magalhães começa dizendo que ele é um dos 

empresários mais ricos do país e que demorou a aceitar o convite de Marina Silva para ser seu vice 

porque ele ponderava se valia à pena expor sua vida empresarial  na política e que hoje ele é o 

principal financiador da campanha. Vera então o questiona se o investimento valeu à pena e se isso 

foi de alguma forma uma estratégia empresarial de associar a marca NATURA a alguém conhecida 

por defender o meio ambiente.

Leal diz que se não tivesse se preparado emocionalmente para o debate acolheria a pergunta 

da jornalista  como uma ofensa. Ele  afirma que depois de 40 anos de sucesso a NATURA não 

precisaria fazer isso. Sua decisão de entrar na política se deve ao fato de ver que o Brasil passa por 

um ótimo momento e que tem o desejo de contribuir para que fique ainda melhor. 

Irineu pergunta à Leal qual a posição do governo de Marina quanto à reforma agrária e qual 

a posição pessoal dele, enquanto empresário a respeito do MST. 

Leal  diz  que  Marina  é  a  grande  defensora  do  agronegócio,  porém  com  produtividade 

associada à conservação. Sobre o MST diz que este é um movimento social que tem o direito de se 

manifestar desde que seja dentro da lei e assim será tratado.

Vera lê a pergunta de um internauta a Michel Temer sobre o fato de um partido tão grande 

como o PMDB não lançar candidato a presidente. A jornalista acrescenta que a primeira vez que 

Temer  foi  eleito  presidente  do  PMDB  defendia  a  candidatura  própria  ao  executivo  federal,  e 

pergunta por que o PMDB não lança candidato, se é mais fácil se aliar ao partido que sempre ganha 

a eleição para estar sempre no poder.

Temer  diz  que isso depende das  circunstancias  políticas  do governo.  E  que  em 2006 o 

partido tentou lançar candidato numa disputa interna entre Rigotto e Garotinho, mas que ao mesmo 

tempo estava em vigor a verticalização, ou seja, se o partido lançasse um candidato nacional, não 
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poderia ter alianças estaduais, porém a essa altura o partido já tinha feito várias alianças estaduais 

para disputar as eleições para os governos, isso fez com que a candidatura própria a presidente fosse 

abortada. Com relação à última eleição, Temer afirma que houve uma unidade do partido em não 

lançar candidato e permanecer na aliança com o PT.

Fernando Rodrigues  questiona  os  candidatos  sobre  a  polarização  entre  PT x  PSDB nas 

últimas cinco eleições. Ele pergunta se a partir de 2011 haverá um realinhamento entre os partidos e 

como eles acham que isso será feito. O jornalista comenta ainda sobre a oposição feita pelo DEM 

em 2002 a candidatura de José Serra.

Índio da Costa diz que não se lembra de tal oposição por parte do DEM, afirmando que no 

Rio de Janeiro o partido apoiou Serra. Nesse momento o jornalista rebate dizendo que isso mostra a 

fragmentação do DEM.

Leal  diz  que o diferencial  da  campanha  de  Marina  é  justamente  o  fato  de ela  ser  uma 

alternativa.  Segundo ele,  ela  saiu do PT para fugir  dessa polarização  PT x PSDB. O jornalista 

pergunta então a Leal se ele consegue ver o PV como um partido majoritário daqui para frente.

Leal afirma que ninguém no partido está desconectado da realidade e não tem a ilusão que o 

PV possa ser um partido majoritário, e sabem que elegerão poucos deputados. O que o partido pode 

é quebrar a lógica de PT x PSDB, com o PMDB oscilando entre esses dois partidos.

Temer diz que essa pergunta está extremamente ligada a reforma política, e que ele é a favor 

da criação desses blocos para disputar eleições, pois o Brasil não comporta 28 siglas partidárias.

O jornalista  interrompe  Temer  e  relembra  que  o  PT está  em ascensão  na  conquista  de 

cadeiras no legislativo e que o PMDB se mantém estagnado, mas sempre com número grande de 

deputados e por isso considera que não há necessidade de reforma política.

Temer diz que uma das propostas de reforma política é a criação da federação de partidos: a 

união de partidos em blocos que disputam as eleições, e que ele é favorável a isso. 

Índio por sua vez, diz ser a favor do voto distrital puro e aproximar o eleitor da política. E 

favorável a redução dos partidos, mas que se tem que encontrar um ponto de equilíbrio, respeitando 

os partidos e seus ideais. 

O jornalista interrompe Índio para dizer que o DEM tem tido seu número de eleitos reduzido 

e vem perdendo poder, além de se aproximar cada vez mais do PSDB, e pergunta se o candidato 

não acha que seria o caso de fazer uma fusão entre os dois partidos. Índio se limita a dizer que é 

favorável a fortalecer a visão dos dois partidos. 
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Irineu pergunta a Índio o que o levou a propor em 1997, enquanto vereador  do Rio de 

Janeiro, uma lei que previa multa a quem doasse esmola. O candidato diz que foi a sua luta contra a 

exploração infantil  e a utilização de drogas por crianças. Irineu diz que no projeto não fala em 

crianças. Índio não responde a pergunta do jornalista e volta a falar sobre exploração infantil. 

Índio continua sendo alvo das perguntas dos jornalistas. Dessa vez é Vera quem pergunta ao 

candidato sobre a exigência do DEM em ter o vice na chapa de José Serra, porém o presidente do 

partido, candidato no Rio de Janeiro, não levou Serra a seu programa eleitoral  e que Índio não 

apareceu  na  propaganda  de  Serra  e  mais  que  isso,  Índio  foi  indicado  como  uma  pessoa  que 

aproximaria Serra dos eleitores do Rio de Janeiro e dos jovens, porém as pesquisas mostram que ele 

só caiu nesses setores. Ela questiona qual o sentido da candidatura dele na chapa do candidato 

tucano.

Índio diz que não se acha polêmico, apenas fala a verdade e que no Rio de Janeiro o PSDB 

está tendo seu melhor resultado. Diz que foi escolhido pela questão do projeto Ficha Limpa.

Irineu pergunta a Temer sobre os recordes de arrecadação do governo federal. Questiona se 

ele acha a carga tributária excessiva e se o governo dele vai se comprometer a reduzir os impostos 

de pessoa física. Temer diz que se comparado a países como Suécia e Estados Unidos, onde os 

serviços públicos funcionam, a carga tributária no Brasil é mesmo alta, mas que tudo depende da 

realidade do momento e do país. Cita o exemplo de que no período da crise financeira mundial de 

2009, o governo tirou os tributos da venda de automóveis e eletrodomésticos.

Vera Magalhães lê a pergunta de um internauta para Guilherme Leal sobre o fato de Marina 

Silva ser evangélica e ele ser empresário. O internauta quer saber se Leal acha que isso combina. O 

candidato  responde  que  para  ele  combina  muito  bem,  pois  mostra  que  os  dois  defendem  a 

diversidade.

Irineu lê a pergunta de um internauta para Índio da Costa, na qual compara Serra a Sarney e 

Maluf ao vincular sua campanha a imagem de Lula e se isso não demonstraria traição aos princípios 

do PSDB. Índio diz que o que foi mostrado no programa de Serra foi apenas a imagem de duas 

pessoas experientes e passa a criticar a maneira de ser de Dilma, dizendo que ela é agressiva e que 

não foi eleita para nenhum cargo eletivo, diferentemente de Serra. 

O jornalista interrompe Índio para perguntar se a questão é ter experiência, então porque não 

colocaram FHC. Índio  diz  que  o  povo só quer  falar  do passado.  Diz que  FHC também é  um 

estadista, preparado e que foi ele que deu oportunidade para o atual governo fazer o Brasil crescer e 

que o PT não reconhece. 
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O jornalista rebate dizendo que Dilma reconhece.  Nesse momento,  Leal interrompe para 

dizer que Dilma passou a reconhecer as realizações do governo FHC depois que Marina fez isso. E 

que  quem tem autoridade  para  explorar  a  imagem de  Lula  é  Marina  que  tem história  de  vida 

semelhante  e  que passou 30 anos  da  vida  política  ao lado  dele  e  não o faz porque seria  uma 

demagogia e porque Lula afirma que sua candidata é Dilma. 

Temer defende Dilma das críticas de péssima administradora feitas por Índio, dizendo que 

ela é totalmente capaz. Vera pergunta se Temer não acha digno de nota que nas pesquisas, uma 

candidata  desconhecida  do  eleitor  seja  líder.  Temer  concorda,  mas  afirma  que  Dilma  tem um 

dinamismo incrível e as pesquisas mostram isso. 

Índio volta a atacar Dilma dizendo que ela não geriu bem o PAC e que há várias obras 

paradas, e que ela não tem toda essa capacidade que Temer fala. Questiona se Leal a contrataria 

para gerir a NATURA. Leal diz ter sérias dúvidas. Índio diz que não a contrataria jamais.

Irineu pergunta a Leal se ele é a favor da flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. 

Leal afirma que é contra tal flexibilização e que tal lei foi um avanço para a sociedade brasileira. 

Michel Temer (PMDB) – O ethos da competência 

Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu em 23 de setembro de 1940 no município de Tietê 

- SP. Formou-se em direito pela Universidade de São Paulo, onde também foi professor de direito 

constitucional.  Foi  procurador-geral  de  São  Paulo  em  1983.  No  ano  seguinte  foi  nomeado 

Secretário de Segurança Pública de São Paulo. Enquanto exercia esse cargo criou a Delegacia da 

Mulher  e  a  Delegacia  de  Proteção  aos  Direitos  Humanos.  Participou  da  Assembléia  Nacional 

Constituinte em 1986.  Foi eleito deputado federal pelo PMDB seis vezes e presidiu três vezes a 

Câmara dos Deputados (1997, 1999 e 2009). Enquanto presidente da Câmara assumiu a presidência 

da república por duas ocasiões: de 27 a 31 de janeiro de 1998 e em 15 de junho de 1999. Desde 

2001 é presidente nacional do PMDB. No dia 17 de dezembro de 2010 renunciou a presidência da 

Câmara para assumir o cargo de vice-presidente da república no governo de Dilma Rousseff1. 

A sua indicação como vice na chapa de Dilma Rousseff se deve ao fato de Temer ter uma 

imagem de conciliador e ser dono de uma grande capacidade de diálogo e articulação política, além 

de ser o líder do partido com o maior número de cadeiras conquistado no Congresso Nacional, o 

1 Fonte: site da UOL.
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PMDB. Seu perfil se assemelha ao perfil de Dilma, considerado pelos críticos como mais técnicos 

do que políticos. 

Diante da análise dos debates dos candidatos a vice-presidente, podemos dizer que Michel 

Temer  incorpora  o  habitus do político  profissional  além de possui  uma longa carreira  política, 

ocupando vários cargos e em suas falas durante o debate ele sempre se afirma como um “homem da 

Constituição”.

Segundo  Charaudeau,  o  sujeito  político  que  carrega  em  sua  imagem  o  ethos  da 

“competência”  deve possuir  um conhecimento  significativo  da área  a  qual  ele  se  propõe ser  o 

melhor dentre seus adversários políticos. O autor afirma que
Ele [o enunciador] deve ter conhecimento profundo do domínio particular no qual exerce 
sua atividade,  mas deve  igualmente  provar  que tem os  meios,  o  poder  e  a  experiência 
necessários para realizar completamente seus objetivos, obtendo resultados positivos. Os 
políticos devem, portanto, mostrar que conhecem todas as engrenagens da vida política e 
que sabem agir de maneira eficaz. (CHARAUDEAU, 2006:125)

Em  seu  discurso,  ele  aciona  esse  dispositivo  na  intenção  de  enfatizar  sua  capacidade, 

construindo sua imagem de alguém confiável e respeitável. Sua postura serena, a forma de elencar 

os  dados  constitucionais  demonstrando  precisão  nas  informações  dadas  procura  ressaltar  suas 

qualidades intelectuais e técnicas. Respondendo a primeira pergunta feita no primeiro debate entre 

os vices (16/08/2010), promovido pelo Jornal “O Estadão” sobre o que diz respeito à função do 

vice-presidente, Temer responde sem rodeios:
[...]em terceiro lugar, eu já quero responder muito objetivamente à pergunta que foi feita , 
porque a pergunta diz respeito às funções do vice-presidente. Eu quero dizer, legalista que 
sou, [auto-afirmação de cumpridor da lei] que as funções do vice estão previstas no texto 
constitucional. A constituição, no Artigo79, [ethos do conhecimento] diz que compete ao 
vice substituir o presidente nas suas eventuais ausências temporárias, em suas viagens o 
vice-presidente assume a presidência, [...] e é claro que a própria constituição, pelos seus 
dizeres [ethos do conhecimento], ela já estabelece, digamos assim, uma certa discrição na 
atividade do vice . O que não significa ‘inação’, ou seja, a absoluta falta de ação . O que se 
quer  de  um  vice-presidente  é  que,  em  primeiro  lugar,  aja  segundo  as  competências 
constitucionais,  mas  participando  do  governo  e  sendo  chamado  pelo  governo, 
especialmente no caso pelo presidente da república, ele possa colaborar com o governo.

A partir da sua idéia sobre o papel do vice-presidente, é importante perceber que há um 

interesse por parte do candidato de expressar seu conhecimento a cerca do que é a função do vice, 

fazendo referência à lei em grande parte de sua fala. A definição para Temer da atividade de um 

vice-presidente é trazida para o seu discurso como uma função discreta, prescrita pela constituição e 

limitada somente a esta. 
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No esforço de construir a imagem de “experiente”, “responsável” e “eficaz”, percebido no 

discurso dos três candidatos, as experiências pessoais na política (com exceção de Guilherme Leal) 

são elencadas de uma forma que sugere uma demonstração de competência e eficácia. De acordo 

com  Charaudeau,  o  sujeito  político  faz  referência  à  sua  biografia  para  evocar  o  ethos  da 

“competência”,  enfatizando  suas  funções  exercidas,  estudos,  dentre  outros.  O candidato  que  se 

sobressaiu diante os demais  com esse tipo de discurso foi Temer,  tanto por ter  mais  tempo no 

campo da política, como ter a idade mais elevada dentre os demais. 
[....] Interessante que eu comecei minha vida pública com 18 anos de idade, e me orgulho 
muito disso. [experiência política] Eu fui 3º tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto 
na Faculdade  de Direito lá de São Francisco.  [carreira]  Faz muito tempo. A partir  daí, 
interessante, que aquilo inoculou em mim um desejo de participar da vida pública [vocação 
política] [...] Depois, em 64, como veio a modificação institucional no nosso país, eu sai pra 
minha vida profissional, fui fazer minha advocacia, fui fazer meio magistério na PUC de 
São Paulo [conhecimento acadêmico], e me dediquei muitos anos a isso. Até que em 83 eu 
fui chamado para ser procurador geral do estado [reconhecimento]. Eu era procurador do 
estado [ênfase]. E seqüencialmente o governador Montoro na época, teve, digamos assim, a 
ousadia  de  me  chamar  pra  secretário  de  segurança  pública  no  momento  muito  difícil, 
porque  era  preciso  compatibilizar  a  segurança  pública  num  estado  democrático  [...]  e 
graças à Deus [valor religioso], eu fui pra lá e acabei dando certo [competência]. Tanto dei 
certo que logo depois eu tentei pela primeira vez a eleição para a assembléia constituinte, 
fui  para  a  assembléia  constituinte,  [êxito  na  carreira  política]  trabalhei  lá  os  4  anos, 
imaginando que eu ficaria só aquele período, mas acabei ficando. E ficando também, com a 
graça de Deus, [valores religosos] eu tive uma atuação política que a mim, pelo menos, falo 
isso digamos muito mais pra mim, e talvez porque eu fico muito agradado com essa vida 
pública que tive, fui líder do meu partido e presidente da câmara três vezes, né? Três vezes 
presidente da câmara... [ênfase na trajetória política de sucesso]  [...] 

Através do seu discurso, Temer mostra essa característica de político profissional, elencando 

sua disposição e uma espécie de “vocação” para o campo da política.  No intuito de fortalecer esse 

ethos da “competência”, que se constrói principalmente com características voltadas para o discurso 

da razão, a sua imagem também vincula aspectos do  ethé  da identificação.  No caso, o  ethos da 

“inteligência”  também  é  evocado  na  medida  em  que  as  suas  informações  técnicas  são 

freqüentemente utilizadas, como também a sua formação acadêmica e profissional, pois, de acordo 

com Charaudeau, “tratando-se do político, a inteligência é percebida não em função da maneira 

como ele age e fala durante os acontecimentos políticos, mas também pelo qual ele pode apreender 

de seu comportamento em sua vida privada.” (CHARAUDEAU, 2006:145)

Guilherme leal (PV) – O ethos da humanidade

Guilherme  Peirão  Leal  nasceu  em 1950,  no  município  de  Santos  –  SP.  Formou-se  em 

Administração  de  Empresas  pela  Universidade  de  São Paulo.  Trabalhou  em várias  instituições 
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financeiras e na FEPASA, estatal de transporte ferroviário, e em 1979 se tornou sócio da Natura. Na 

década de 1980, Guilherme Leal compôs o quadro de membros do Pensamento Nacional de Bases 

Empresarias  (PNBE),  onde  debateu  caminhos  para  o  aprofundamento  da  democracia  em 

contraponto às posições da FIESP. Ao longo de sua trajetória empresarial,  vem participando da 

criação de organizações ligadas à sustentabilidade e ao meio ambiente, tais como o Instituto Ethos, 

a WWF-Brasil e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). Todo esse seu envolvimento no 

debate de problemas relacionados ao meio ambiente o fez ser indicado como candidato à vice-

presidente na chapa de Marina Silva nas eleições 20102. 

Sua função na chapa de Marina é semelhante à função ocupada por José Alencar como vice 

de Lula na campanha presidencial de 2002: aproximar o setor empresarial e o mercado para afastar 

temores de uma condução heterodoxa da economia em caso de vitória no pleito. Além disso, Leal 

representa o principal fundo de investimento da campanha de Marina Silva. 

Leal  não  possui  uma  competência  propriamente  política,  pois  não  faz  parte  do  mundo 

político, mas se diz ser bastante competente e exitoso no campo econômico. O candidato do PV é 

um  empresário  bem  sucedido,  que  busca  transpor  seu  capital  e  reconhecimento  em  gestão 

empresarial para o campo da política.

Em seu discurso, Guilherme Leal procura expressar que sua competência empreendedora 

pode ser utilizada no campo da política, ou seja, suas qualidades pessoais podem ser anexadas à 

experiência política de Marina Silva. Respondendo sobre qual seria a função do vice-presidente, 

Leal se utiliza como exemplo:
[...] E a pergunta que se coloca é “o que é que eu to fazendo aqui?”. E eu tenho me feito  
essa pergunta, e eu acho que eu to aqui, primeiro de tudo porque eu me considero mais do 
que um empresário, um empreendedor [qualidade particular]. E o empreendedor que está 
muito entusiasmado com as oportunidades que o Brasil tem nesse momento. E que resolveu 
nesse  momento  empreender,  usar  a  sua  capacidade  empreendedora  na  política.  Ter  a 
ousadia de empreender na política.  
 

Aliada a sua competência empresarial, Leal apresenta um discurso carregado de valores que 

se desenvolvem na sociabilidade fora do campo político tais como, solidariedade, cuidado com o 

meio ambiente, preocupação com a educação do país.

Contudo, além da ênfase dado ao seu capital de experiência empreendedora, Leal incorpora 

no seu discurso aspectos que constitui o que Charaudeau chamaria de ethos da “humanidade”, que 

se  caracteriza  principalmente  por  ser  um discurso  carregado  de  valores  humanitários,  no  qual 

também podem ser expressos sentimentos vinculados à intimidade do locutor.

2 Fonte: site da UOL.
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A capacidade  de  demonstrar  a  preocupação  com o  coletivo,  ter  compaixão  pelos  mais 

necessitados,  elencar  valores  sociais  que  tem grande  expressividade  na  sociedade  vigente,  são 

características que compõe esse tipo de ethos. 

Guilherme  Leal  discursa  que  suas  idéias  correspondem  ao  que  Marina  afirma  em  seu 

programa de governo, que por sua vez carrega em sua imagem alguns aspectos que pertence à 

imagem construída por Lula e da qual não se faz presente no ethos de Dilma, como por exemplo, a 

origem humilde, a luta e o engajamento político no PT, biografia vinculada à lutas sociais, etc. 

O candidato à vice de Marina Silva busca em todo momento firmar seu compromisso com o 

programa  do  partido  que  está  baseado  principalmente  na  construção  de  um  desenvolvimento 

sustentável, no qual seja preservado à natureza e o meio ambiente, e também na política alternativa, 

em que há intenção de conciliação entre as lideranças dos diversos partidos em sua base de governo.

Leal também confessa que sua experiência no campo da política é bastante ínfima e que isso 

atinge a sua articulação discursiva. Em um dado momento, o candidato chega a pedir desculpas por 

gaguejar, alegando sua falta de experiência. Esse tipo de explicação pode reforçar a imagem de 

alguém que não tem envolvimento com política, sendo isento de alguns “vícios” considerados pelos 

brasileiros como sendo negativos, e expressos principalmente em idéias que relacionam a política 

com a corrupção, ao descaso, sendo, portanto, essa característica de “ingenuidade política” pode ser 

considerada  positiva  para  o  público,  que  pode  o  considerar  como  alguém  que  ainda  não  se 

“estragou” ou se “corrompeu”.

Todavia, essa confissão, assim como afirma Charaudeau, pode ser encarada como um marca 

de  fraqueza,  pois  lidar  com  a  demonstração  de  sentimentos  pode  ser  visto  como  alguém 

despreparado para ocupar um cargo público.  Porem, segundo o autor,  “a eventual fraqueza que 

poderia  revelar  confissão  é  contrabalanceada  por  um  ethos de  ‘coragem’  e  de  ‘sinceridade’.” 

(CHARAUDEAU, 2006:146)

Guilherme  Leal  procura  deixar  evidente  que  sua  situação  econômica  particular  é 

suficientemente estável, o que anularia a possibilidade de se utilizar do campo político midiatizado 

para realizar um marketing da sua empresa de cosméticos, ou até mesmo a falta de necessidade em 

realizar  práticas  de  corrupção,  como  desvio  de  verbas  públicas  para  enriquecimento  pessoal, 

reforçando sua imagem de alguém “confiável”.
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Índio da Costa (DEM) – O ethos do adversário

Antônio Pedro de Siqueira Índio da Costa nasceu no dia 20 de outubro de 1970, na cidade 

do Rio de Janeiro. Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes e é pós-graduado pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingressou na carreira política em 1996, quando se filiou ao, 

na época PFL. Em 1997 foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro. Entre os anos de 1999 e 2001 foi 

filiado ao PTB. Em seguida voltou para o agora DEM e em 2007 elegeu-se novamente vereador. 

Entre os períodos de 2001 a 2003 e de 2004 a 2006 dirigiu a Secretaria Municipal de Administração 

do Rio de Janeiro. Em 2006 foi eleito deputado federal. Ganhou destaque na Câmara dos Deputados 

ao participar da CPMI dos Cartões Corporativos e por ter sido relator do Projeto Ficha Limpa3. 

Sua indicação como vice-presidente na chapa do tucano José Serra foi uma imposição do 

DEM para permanecer na aliança eleitoral  com o PSDB. Justificou-se que a figura de Índio da 

Costa aproximaria Serra dos jovens e da população do Rio de Janeiro. Sua função na chapa do 

tucano foi a de causar polêmica com as duras acusações e críticas que fazia a candidata petista e 

principal adversária. Em uma de suas declarações mais polêmicas, Índio acusou o PT de ser ligado 

às FARC, movimento guerrilheiro colombiano. 

O  candidato,  por  representar  a  oposição,  faz  um  maior  número  de  acusações, 

desqualificando o governo da administração PT e sua atual candidata, incorporando assim o ethos 

do adversário, do enfrentamento.

De acordo com Charaudeau, as principais características desse  ethos envolvem o que ele 

chama de discurso da  instância adversária, que profere o mesmo discurso de convencimento da 

instância política vigente, utiliza as mesmas estratégias discursivas de convencimento sobre o que 

seria um governo ideal, porém enfocando o discurso na desqualificação do adversário, mostrando as 

falhas,  criticando  o  poder  vigente,  opinião  esta  que  encontra  apóio  popular  porque  acaba 

representando o pensamento de uma parcela da população desgostosa com a situação. 

Dessa  forma,  pode  ser  notado  em  seu  discurso,  além  de  uma  entonação  vocal  e 

procedimentos expressivos com características sarcásticas, a tentativa de desvincular da imagem de 

Dilma  as  qualidades  como  “compromisso”,  “competência”  e  “honestidade”  esteve  presente  na 

grande maioria  das suas respostas.  Ao ser indagado sobre a  sua postura diante  os Movimentos 

Sociais, o inicio da sua fala não se refere à pergunta feita, mas sim sobre a resposta dada por Temer: 
Bom, essa pode ser a posição do Michel Temer, mas a da Dilma é uma posição que não é 
bem essa. Porque, vamos deixar claro, no dia 20 de abril (nesse momento, Índio confere os 

3 Fonte: site da UOL.
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dados que carrega consigo em papéis) ela colocou o boné do MST, confraternizando com a 
turma toda do MST. [...]

Em outra pergunta, agora relacionada à relação entre política e narcotráfico, Índio repete o 

mesmo discurso ofensivo sobre a posição de Dilma. 
Até agora, inclusive, quem tem que explicar isso é o PT, é a Dilma, porque até agora ela 
não respondeu se há ou se não há ligação com o PT com as FARC e como ela vê as FARC. 
Como ela vê a ligação das FARC com as drogas. [...]

É interessante notar que o discurso opositor que é construído por Índio da Costa não está 

direcionado  ao  candidato  à  vice  Michel  Temer;  aliás,  há  uma  grande  cordialidade  entre  os 

candidatos, e não há contradição aparente entre as idéias dos presentes, mas sim, principalmente 

partindo da opinião opositora, uma idéia de desvinculação entre o vice Michel, por ser de outro 

partido, com os ideais petistas, e em particular às atitudes de Dilma Rousseff. 

Em meio a insistentes críticas feitas à Dilma, Índio responde brevemente qual seria a sua 

função como vice-presidente, e diz que pretende realizar atividades para além do instituído pela lei, 

se auto-intitulando “fiscal” do governo. Ao realizar críticas ao governo atual com relação ao repasse 

ilegal de verbas para alguns movimentos sociais, ele se adianta pouco antes de terminar seu tempo 

de fala:
[...]  Há  uma  preocupação  muito  grande  como,  inclusive,  que  esse  dinheiro  está  sendo 
utilizado, dinheiro que deveria tá resolvendo o problema da falta de medicamento, dinheiro 
que devia tá qualificando melhor a educação, preparando o jovem pro emprego que tem 
uma dificuldade enorme pro primeiro emprego nesse país... Os serviços públicos vão mal, e 
com o Serra e comigo eles vão melhorar. Essa será minha função do governo, ver de perto 
os serviços públicos no país.

No segundo debate entre os candidatos a vice, ao ser perguntado sobre o papel do vice, e se 

achava justo o salário que esse cargo recebia, Índio responde:
[...] Caso o Serra seja eleito, eu vou trabalhar visitando o Brasil inteiro, acompanhando os 
serviços públicos, saber se os hospitais estão funcionando, se as escolas então indo bem, as 
Universidades, onde é que estão os gargalos de infraestrutura, onde é que as obras que a 
gente vai levar a diante do PAC estão paradas, aquelas que não saíram do papel, onde é que 
elas estão [enfatiza as críticas], que ponto que estão, quer dizer, eu vou acompanhar os 
serviços públicos e as obras no Brasil para poder fazer com que elas adiantem, como que 
elas aconteçam de fato [papel  do vice].  Em relação a morar em palácio, em relação ao 
salário, eu queria dizer o seguinte, bem, eu seu filho de pessoas que trabalham, de pessoas 
que graças a Deus tem uma boa situação, eu sou um pequeno empresário, não tenho uma 
empresa tão importante e rica quanto a NATURA, mas eu gostaria de dizer que eu vou doar 
meu salário inteiro para a Santa Casa,  no caso de ser eleito, porque eu não to atrás do 
salário, eu quero trabalhar por você, pelo Brasil. [...] 

Com  essa  declaração  de  desinteresse  pela  remuneração  salarial  do  cargo  disputado,  o 

candidato procura convencer o público que sua intenção maior é o bem coletivo e não o dinheiro, e 

nessa tentativa ele desvincula a política dos interesses pessoais, prometendo que na sua forma de 
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fazer política não existe um risco em haver corrupção e desvios de verba pública, crítica essa que 

segue como carro chefe no combate ao governo petista.

Considerações Finais

A partir do exposto nesse artigo podemos concluir que a importância do vice é revelada pelo 

que sua imagem pode representar na campanha do candidato à presidente. No caso das eleições 

presidenciais  de  2010,  podemos  afirmar  que  a  escolha  do  vice  dos  três  principais  candidatos 

representa maior tempo na T, poder de articulação política, dinheiro para a campanha e munição 

contra os adversários. 

Durante toda a campanha o candidato à vice de Dilma Rousseff, Michel Temer, incorporou 

o ethos da “competência”, o político profissional que além de uma carreira política consolidada com 

vários mandatos na Câmara Federal, demonstra em seu discurso ter maior conhecimento político e 

do  funcionamento  institucional  do  país,  haja  vista  que  em  suas  falas  sempre  se  refere  à 

Constituição. 

Já Guilherme Leal, vice de Marina Silva, procura sempre deixar claro que apesar de não ter 

qualquer experiência política tem muito a acrescentar ao país no setor econômico. Sua trajetória 

como empresarial de sucesso há mais de 40 anos tem claro sua competência gestão empresarial. Em 

seu discurso ele afirma ser possível transferir sua competência empreendedora para o campo da 

política e assim contribuir para o crescimento econômico do país. Leal assim como Marina, busca 

incorporar a imagem de uma alternativa responsável e competente para a política brasileira diante 

das outras duas candidaturas e o ethos de “humanidade”. Ambos utilizam em seus discursos valores 

como solidariedade, cuidado com o meio ambiente, preocupação com a educação do país, acreditam 

ser capazes de desenvolver o Brasil de maneira sustentável, aliando crescimento com preservação. 

Por  fim,  Índio  da  Costa,  vice  do  candidato  tucano  José  Serra,  constrói  o  ethos de 

“adversário”, aquele que a todo o momento busca aponta erros e falhas do seu opositor – no caso, 

Dilma Rousseff. Sempre que possível ele usa seu tempo de fala nos debates não para responder as 

perguntas feitas, mas para atacar e desqualificar a imagem da candidata cabeça de chapa do PT e 

principal adversária de seu candidato a presidente. Índio faz um discurso denunciador que visa abrir 

os olhos do eleitor para os defeitos do adversário e para as falhas do governo Lula que são omitidas 

da população. 
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No tocante  a função de vice-presidente,  os três candidatos  são unanimes:  é  uma função 

discreta, mas de muita importância. O vice tem que ser alguém tão capacitado quanto o presidente, 

uma vez que em eventuais situações de ausência do presidente, ele será o responsável por presidir o 

país. 
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