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Introdução 

O tempo da política1 – este conceito nativo que designa o período eleitoral – teve 

significativas transformações desde que começou a passar na televisão, no período pós-regime 

ditatorial. Quem se interessa pelo estudo das eleições brasileiras atuais, e pelo discurso dos 

postulantes a cargos, deve voltar olhares para este novo tipo de praça da modernidade: a tela. 

Isso porque ela se constituiu no palco de embate das estratégias discursivas dos candidatos, 

fenômeno que ganhou notoriedade com a eleição de Fernando Collor, em 1989. Vale 

salientar, entretanto, que a propaganda política midiatizada não teve origem neste ano, mas 

durante a ditadura militar. Todavia, foi a queda da censura que proporcionou maior 

publicidade da política na programação televisiva: as análises mostram que a partir da eleição 

do “caçador de marajás2” há “o início de uma nova era no Brasil em que os meios de 

comunicação deixaram de ser subordinados a uma política, uma ideologia, um poder 

autoritário, para serem eles próprios a materialização do poder.” (FAUSTO NETO, p. 117, 

2004). De acordo com alguns especialistas, 

 A nova realidade midiática comprova que a TV não apenas superou os demais 
media, mas os liquidou; tornaram-se apêndices da linguagem, da lógica e da 
supremacia da televisão na cultura. Assim, é a TV, ou melhor, a imagem que 
estrutura hoje as diferentes formas de veiculação. (MARCONDES, apud FAUSTO 
NETO, p.117, 2004.) 

 

A supremacia da televisão possibilitou outro acontecimento para o qual analistas e 

pesquisadores vêm concedendo atenção: a intersecção que passou a existir nos campos 

midiático e político. A simbiose atual entre os dois campos não permite que se estude o 

último sem a compreensão de que a produção da política está intimamente ligada ao primeiro. 

Por isso, a análise dos discursos de Dilma e Serra será aqui realizada através da observação de 

gravações dos programas destes no horário gratuito de propaganda eleitoral (HGPE). Apesar 

de alguns (Lavareda, Coimbra)3 considerarem que as inserções políticas na programação 

diária da televisão são mais importantes (por serem mais assistidas e chamarem mais atenção 

do eleitor) que o HGPE, este foi escolhido como objeto da análise por ser a matriz das 

estratégias de campanha dos candidatos (muitas inserções são, por exemplo, fragmentos dos 

                                                           
1 O conceito foi percebido por Moacir Palmeira e Beatriz Heredia ao realizarem pesquisas em diversas regiões 
do país, antes, durante e após eleições. As pessoas usavam o epíteto para designar o período eleitoral. 
2 Epíteto através do qual Collor se autodefinia. 
3 Ver: Lavareda: Emoções ocultas e estratégias eleitorais, 2009. Coimbra (artigo): Quem se importa com o 
horário eleitoral?, 2008. 



programas do HGPE). O estudo das imagens será realizado de maneira subseqüente, pois 

como afirma Charaudeau:  

Separar as idéias [falas] do ethos é sempre um álibi que impede de ver que, em 
política, aquelas não valem senão pelo sujeito que as divulga, as exprime [...]. É 
preciso que este seja ao mesmo tempo crível e suporte de identificação à sua pessoa. 
Crível porque não há político sem que se possa crer em seu poder de fazer; suporte 
de identificação porque para aderir às suas idéias é preciso aderir a sua pessoa. 
(p.118, 2008)  

 

Será aqui observado, então, que tipos de ethos os candidatos procuraram mobilizar 

para conquistar eleitores. O ethos é definido por Charaudeau como “olhar do outro sobre 

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

(p.115, 2008). Ou seja, o ethos é uma construção (da imagem) de si dependente da 

incorporação de outrem. Estudá-lo junto aos discursos permite ultrapassar os quadros de 

enunciação e uma análise restrita dos conteúdos; distinção entre corpo e discurso. O anti-ethos 

relaciona-se com a imagem que um adversário quer imputar ao outro. 

Antes de falar na metodologia, cabe uma breve explanação sobre o funcionamento do 

campo político e sobre as mudanças substanciais pelas quais ele vem passando. 

 

Acerca do campo político 

O conceito genérico de Bourdieu, relacionado a campos, traz luzes teóricas e 

metodológicas. Vejamos a definição do autor: “campos são espaços estruturados de posições 

(ou de postos) cujas propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser 

analisadas independentemente das características de seus ocupantes (em parte determinadas 

por elas)”. (1983, p. 89).  Metodologicamente, na análise do discurso, a noção esclarece sobre 

a importância do lugar de fala dos enunciadores: cada um dos candidatos ocupa uma posição 

(pré-determinada) dentro do campo político e fala a partir desta. Desse modo, suas falas têm 

um limite pré-estabelecido, o qual, ao ser desrespeitado, corre o risco de passar a imagem de 

um enunciador impostor ou usurpador de um lugar de fala que não é o seu, pois, como diz 

Bourdieu, “de um ponto de vista estritamente lingüístico, qualquer um pode dizer qualquer 

coisa” (1996, p.61).  Mas, sociologicamente falando, “é claro que nem todo mundo pode 

afirmar qualquer coisa.” (1996, p.61) 



Percebe-se que além do termo supracitado referir-se a um lugar construído 

discursivamente também se refere ao ambiente cognitivo, que Rodrigues define como sendo 

“o conjunto dos saberes que integram o mundo possível e de que são constituídos quadros do 

sentido das enunciações” (Almeida apud Rodrigues, p.132, 2004). Além do aparato 

metodológico, a especificidade da teoria de Bourdieu, relacionada à observação acerca da 

instância política, desvenda a lógica do campo desta, que é:  

O lugar de uma concorrência pelo poder que se faz por intermédio de uma 
concorrência pelos profanos ou, melhor, pelo monopólio do direito de falar e de agir 
em nome de uma parte ou totalidade dos profanos. O porta-voz apropria-se não só 
da palavra do grupo dos profanos, quer dizer, na maioria dos casos, do seu silêncio, 
mas também da força desse mesmo grupo, para cuja produção ele contribui ao 
prestar-lhe uma palavra reconhecida no campo político. A força das idéias que ele 
propõe mede-se, não como no terreno da ciência, pelo seu valor de verdade (mesmo 
que elas devam uma parte de sua força à sua capacidade para convencer que ele 
detém a verdade), mas sim pela força de mobilização que elas encerram, [...] pela 
força do grupo que as reconhece, nem que seja pelo silêncio ou pela ausência de 
desmentido.  (p.185, 1989). 

 

Ou seja, os “sagrados” participam de um jogo e sabem das regras deste. Segundo 

Bourdieu, a incorporação dessas regras constitui o habitus do político, o qual é uma 

segunda natureza social, que os participantes do jogo possuem. Pois, “para que um campo 

funcione, é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo, 

dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e no reconhecimento das leis 

imanentes do jogo, dos objetos de disputa etc.” (BOURDIEU, 1983, p.89). Os jogadores 

têm também a illusio: estão presos ao jogo, pelo jogo; acreditam que vale a pena jogar. 

(BOURDIEU, 1997, p.139).  

Esse habitus do político, durante muito tempo, no Brasil, foi uma das 

características fundamentais para se ganhar eleições. Pois, se “em política ,<< dizer é 

fazer >>, quer dizer, fazer crer que se pode fazer o que se diz” (BOURDIEU, p. 185, 

1989), era, principalmente, através da retórica (a qual fazia parte do habitus) ou da compra 

de votos (como no caso do padrão clientelista) que os políticos persuadiam os votantes. 

Entretanto, o fim da ditadura ocasionou mudanças na história das campanhas eleitorais. 

A queda da censura transformou a TV em importante locus de aparição de 

candidatos e permitiu que a publicidade trouxesse as regras de seu próprio jogo para a 

arena política, o que teve como conseqüência o desenvolvimento do marketing político 

(aqui tomado como técnicas e procedimentos de mercado que se ligam aos saberes 



políticos4).  Destarte, com a publicidade em cena, o habitus de governantes e candidatos 

começa a perder importância: com a abertura democrática, o que é visto (mostrado) passa 

a predominar sobre a retórica (esta precisa ser confirmada através do apelo visual). 

Cientes disso, os políticos passam a dar, cada vez mais, importância aos profissionais que 

“tratam” a imagem, que trabalham com a venda desta. E os publicitários, especialistas de 

campanha, “marqueteiros”, procuram acionar imagens que agradem aos eleitores. Esse 

fato, aliado a campanhas “pelo voto consciente”, feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), colabora para que o voto venha perdendo seu status de mercadoria e passe a ser 

constituir como moeda de troca de imagens que possuam credibilidade. A mercadoria 

passa a ser a própria política, a qual é fabricada pensando nos consumidores/eleitores, nos 

seus anseios. Ney Lima Figueiredo mostra como o marketing político assemelha-se ao de 

produtos:  

Um produto passa a existir a partir do momento em que é constatada sua 
necessidade. Ninguém lança produtos para um mercado inexistente, para um 
consumidor inexistente. Pesquisando-se, detecta-se a necessidade. O produto é, 
então, criado ou adaptado a essa necessidade, executando-se um trabalho de 
marketing e de comunicação sobre a carência verificada. Com um candidato, o 
processo segue o mesmo caminho, constituindo-se o marketing político. 

 

Percebe-se, então, que “a permutabilidade, antes restrita aos bens materiais rompe 

as barreiras de acesso ao que se considerava núcleos de resistência da subjetividade 

humana: as emoções, os pensamentos, a política.” (CARVALHO, p.24, 1999). As 

imagens políticas passam a ser mercadoria, pois têm seu valor de uso (foram feitas para 

serem usadas na televisão) e também o seu valor de permuta (são consumidas pelos 

eleitores).5 

Para saber o que os eleitores anseiam em um determinado momento, os candidatos 

– e seus assessores de comunicação – recorrem às pesquisas de opinião, para assim 

conseguirem elaborar imagens que estejam ancoradas em representações sociais, em 

imaginários que tenham força de verdade (Charaudeau, p.209, 2009). 

 

 

                                                           
4 Ver: Gabriela Scotto: As (difusas) fronteiras entre a política e o mercado; e Jorge Almeida: O marketing 
político-eleitoral. 
5 De acordo com a definição de mercadoria de Karl Marx, em O Capital, 1996. 



Breve olhar sobre as campanhas passadas 

Entre os anos de 1987 e 1988, as pesquisas mostravam que a população brasileira 

possuía profundo descrédito em relação aos políticos (Figueiredo; Lima Figueiredo, p.14, 

1990). As alterações no Plano Cruzado provocaram o descongelamento dos preços e a 

volta da inflação no país, fazendo os eleitores olharem para as eleições estaduais de 1986 

– em que o PMDB só perdeu o governo de um estado – como um estelionato eleitoral. Em 

1989, Fernando Collor de Melo (Partido da Reconstrução Nacional – PRN), soube ler, 

através de pesquisas, o que queria o eleitorado: um político novo, de partido sem destaque, 

égide contra a corrupção da elite política nacional. Venceu políticos tradicionais, como 

Uliysses Guimarães, que apesar de ter a imagem do “homem das diretas já”, tinha a 

sombra do fracasso do plano cruzado (por ser do PMDB) e derrotou Luis Inácio Lula da 

Silva, no segundo turno, depois de mostrar uma ex-namorada do candidato, afirmando que 

ele havia pedido que ela fizesse um aborto. Além de Lula não ter se saído bem no último 

debate, suas falas foram editadas, quando exibidas no jornal nacional da Rede Globo. 6 

Collor ainda afirmou que Lula era comunista, sem religião e que iria confiscar a poupança 

dos brasileiros. Assim, com o apoio da TV e com estratégias de marketing (leitura de 

pesquisas de recepção) Collor sagra-se vencedor. 

No ano de 1994, Fernando Henrique Cardoso (FHC), candidato pelo Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB), foi o “pai” do Real7, aquele que melhor zelaria pelo 

seu filho. O fantasma da inflação fez o sociólogo ganhar no primeiro turno de Luiz Inácio 

Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT), que começara o ano como favorito do 

eleitorado, levantando a bandeira da ética, depois de um governo corrupto de Collor. 

Durante seu mandato, FHC consegue alterar a Constituição e implanta a reeleição no 

Brasil. 

 Em 1998, FHC era a figura do mantenedor da estabilidade, o que poderia acalmar 

o mercado internacional. O eleitor tinha ressalvas em relação a Lula, ainda considerado 

por muitos como comunista e incapaz de acalmar o mercado. Entretanto, o governo de 

FHC decepcionou o eleitorado e, quatro anos depois, um desgastado Fernando Henrique, 

após passar por uma crise econômica em seu governo, não consegue fazer sucessor. O 

então candidato de seu partido, José Serra, tenta esconder a figura do ex-presidente, 

                                                           
6 Ver: Vera Chaia, 2004, (artigo): Eleições no Brasil: o “medo como estratégia política”; Figueiredo; Lima 
Figueiredo, 1990: Como ganhar uma eleição – Lições de campanha e marketing político. 
7 Ver: Eleições presidenciais 94: algumas reflexões sobre o padrão mediático da política. (CARVALHO, 1995). 



aparecendo de maneira ambígua para o eleitor. Dessa forma, e somada a outros aspectos, a 

vitória foi para Lula que, em 2002, representava a mudança responsável, preocupada com 

a economia, mas também com o social (“Lula Light”, “Lulinha Paz e Amor”). Para 

conseguir essa imagem Lula mostrou a “Carta aos Brasileiros” (em que prometia arcar 

com as dívidas do governo anterior) e teve como vice o empresário José Alencar do antigo 

PL (Partido Liberal). Apesar da maior aceitação do eleitorado, com a oposição dividida 

(entre Ciro, Garotinho e Lula) este foi ao segundo turno, durante o qual com o slogan 

“Agora é Lula”, repetido na TV e estampado em adesivos, tentou conseguir a adesão de 

eleitores de outros candidatos. 

 No ano de 2006 a reeleição de Lula foi afetada pelo escândalo do “mensalão”, um 

dos motivos pelos quais o presidente/candidato foi ao segundo turno, bem como o fato de 

Lula ter faltado o último debate da Globo, no qual os outros candidatos conversaram com 

o lugar vazio do presidente. De acordo com “marqueteiros”, “se um candidato vai bem 

num debate, não ganha votos, mas, se vai mal, pode perder milhões de eleitores.”8  Porém, 

o medo do retorno do PSDB ao poder (que significava, em parte, uma volta do governo de 

FHC) fez Alckmin perder a disputa. Outros fatores, como programas sociais do presidente 

Lula, também contribuíram para o petista ganhar novamente.  

Passear pela história dessas campanhas permite perceber que PT e PSDB, 

constituíram-se, a partir de 1994, em rivais na disputa pela Presidência do país, 

competindo entre si, pelo cargo mais alto da República. Por causa dessa rivalidade entre 

PT e PSDB, que os fez (e faz) protagonistas no jogo político-eleitoral é que os programas 

televisivos de Dilma e Serra (e não outros) foram escolhidos como objeto desta análise. 

Em 2010, PT e PSDB aparecem, novamente, com seus respectivos candidatos ocupando 

os primeiros lugares nas pesquisas de intenção de voto (seguidos de Marina Silva do 

Partido Verde – PV – e Plínio Sampaio, Partido do Socialismo e Liberdade – PSOL). 

Sabendo que disputam entre si, os programas dos candidatos não chegam sequer a atacar 

os outros adversários e apenas falam contra o PT (no caso do PSDB) ou contra o PSDB 

(no caso do PT). As campanhas de Dilma e Serra ocorrem em um ambiente favorável a 

discursos situacionistas, pois Lula conseguiu alta aprovação popular.9  

                                                           
8
 Revista Veja: 16 de junho, 2010. 

9 Em 17 de maio de 2010, de acordo com a pesquisa CNI/Sensus, o governo Lula tem 76,1% de avaliação 
positiva. A aprovação pessoal de Lula chega a 83,7. Divulgado no jornal Diário do Nordeste online: 
http://diariodoNordeste.globo.com/noticia.asp?codigo=290964&modulo=963 



 Tendo como instrumento metodológico uma hermenêutica da profundidade (HP)10 

(referencial metodológico geral, que pode abarcar diversos métodos11 para melhor 

compreensão das formas simbólicas), o artigo procura fazer uma análise dos programas 

eleitorais, observando discursos e imagens (ethos) dentro das condições sócio-históricas 

de produção, procurando fugir da “falácia do internalismo12”, a qual analisa o conteúdo 

dos textos separado das condições sócio-históricas em que são produzidos. Na HP, teoria e 

análise prática da realidade se retroalimentam. 

 

No ar: o horário eleitoral 

Este tipo específico de propaganda política é um produto típico do Brasil. Nele são 

travadas disputas pela adesão do eleitor/consumidor, o que ocorre com a elaboração de 

imagens que tenham credibilidade. A produção dessas imagens, que serão encenadas no 

palco do horário eleitoral, está vinculada aos desejos da população e tem sucesso (maior 

ou menor) dependendo das circunstâncias históricas e sociais. O HGPE permite colocar 

em close-up as estratégias de convencimento dos candidatos e compreender o que 

movimenta o jogo de determinado período eleitoral. Dessa forma, para entender as 

estratégias que culminam com discursos e imagens, vai se realizar a descrição dos 

primeiros programas eleitorais, momento em que as cortinas se abrem.  

 

Descrição do primeiro programa eleitoral (manhã) da TV do candidato a presidente 

José Serra exibido no dia 17/08/2010.  

 O primeiro programa de Serra é aberto com música, com uma voz que muito se 

assemelha a da cantora Elba Ramalho13, dizendo: “Conheço ele, sei que é bom, a gente viu. 

Pra continuar a melhorar essa nação, agora é Serra presidente do Brasil.” Enquanto “Elba” 

canta, aparecem imagens de vários cantos do país. A música cessa, e Serra entra em cena, no 

estúdio, dispensando apresentações (pois já é conhecido de grande parte da população desde a 
                                                           
10 Thompson,1995: A Metodologia da Interpretação. In: Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica dos 
meios de comunicação de massa. 
11 Análise do discurso, estudo das condições sociais, da recepção etc. 
12 Definição de Thompson, 1995. 
13 Apesar da semelhança na voz, a assessoria da cantora Elba Ramalho alegou que não é desta a voz no jingle de 
Serra e que a paraibana "não foi sequer consultada sobre a veiculação da música na campanha e prefere não se 
pronunciar sobre a disputa neste ano de 2010". Ver: http://www1.folha.uol.com.br/poder/784970-elba-ramalho-
nega-participacao-no-jingle-de-jose-serra.shtml 



campanha à Presidência em 2002). Dessa forma, Serra fala um pouco sobre a felicidade de 

estar disputando à Presidência, da importância de se conhecer os candidatos, e da sua vida (de 

onde veio e o que já fez):  

 

É com os olhos nesse imenso Brasil, e com os brasileiros no coração, que eu começo 
hoje essa campanha na TV. Eu venho para mostrar pra você a minha vida, a minha 
experiência, as minhas realizações e os meus projetos pra o nosso país progredir, 
seguir em frente. É um direito seu conhecer bem os candidatos, avaliar, comparar o 
que cada um fez [...] Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu venho de uma família 
modesta. Estudei em escola pública, sempre. Batalhei muito pra poder me apresentar 
a você... 

 

             Em seguida, o então candidato passa a falar do Brasil atual: “O Brasil avançou 

bastante em algumas áreas, mas tá devendo em outras: na Saúde, na Educação, na Segurança, 

nos Transportes, na questão das drogas, do crack.” A fala de Serra é lenta, fraternal e próxima 

dos eleitores: “tá, pra, pro” (ao invés de está, para e para o). A linguagem é próxima do povo e 

longe daquele acadêmico José Serra, mas, ao mesmo tempo, também está perto do Serra 

economista (aquele que batalhou, que estudou) e ex-ministro da Saúde (aquele que possui a 

experiência). Enquanto está no estúdio o candidato tem como pano de fundo imagens de 

pessoas (simbolizando os brasileiros) e imagens de pontos turísticos do Brasil, como o Cristo 

Redentor, no Rio de Janeiro.  

Fora do estúdio, a fala de Serra é legitimada por pessoas simples, ganhando o aval 

destas. A tentativa de aproximar o candidato do povo brasileiro trabalhador (simples, de 

pouco dinheiro) prossegue com a voz de um narrador em off: “Essa aqui é a história de Zé 

Serra, mas é também a história do seu Damião, da Paraíba; da Andreia, de Minas Gerais; da 

dona Maria, do Maranhão.” O narrador prossegue e, para explicar, em que ponto essas 

histórias se assemelham diz que Serra é filho de pais humildes e estudou em escola pública.  

Aos 21 anos, ele já era presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE).  

O programa conta que na história de Serra há a conquista de vários cargos públicos: 

secretário estadual de planejamento; deputado federal duas vezes; senador; ministro do 

Planejamento (diz que nesta função ele ajudou a implantar o Real); ministro da Saúde; 

prefeito de São Paulo; governador de São Paulo. Em seguida, novamente aparecem cidadãos 

legitimando Serra, afirmando que “ele é homem de bagagem, tem experiência.” O narrador 

em off, prossegue e pergunta ao público, que assiste ao programa, “qual o melhor ministro da 

Saúde que o Brasil já teve?”. Quem responde, na TV, é novamente o povo, ou melhor, um 

idoso que lá simboliza “um homem do povo”: “foi o Zé Serra”.  



O programa segue em frente falando do número de hospitais que Serra construiu ou 

reformou, da implantação dos genéricos, da vacinação de idosos contra a gripe, do programa 

contra a AIDS, que foi elogiado na ONU (Nações Unidas), mutirão da saúde, programa “mãe 

paulistana” (quando era prefeito) etc. Fala ainda que foi Serra quem criou o FAT (Fundo de 

Amparo ao Trabalhador). O narrador afirma que, por ser economista e professor, Serra se 

preocupa com a Educação e cita ações de Serra, nesta área, em São Paulo: “Dobrou as vagas 

nas escolas de ensino técnico. Nas turmas de primeiro ano, [...] botou duas professoras em 

classe.” Depois de falar da vida de Serra, o narrador (que em nenhum momento aparece) 

oferece sua conclusão, intercalando-a com palavras do tucano: “Esse é o Zé Serra. Um 

homem simples. [...] De bem com a vida. [...] De bem com o povo.” Dois deficientes (Vânia e 

Alex) aparecem afirmando que Serra acredita nas pessoas como eles. Serra diz, em conversa 

com Vânia e Alex, que criou a “Biblioteca da Cidade de São Paulo” a qual, continua o 

candidato, é totalmente adaptada para pessoas com deficiência. O programa volta para o 

estúdio. 

Serra relembra os brasileiros que falaram em seu programa, em uma das cenas que, 

depois, estiveram entre as mais comentadas na internet, pois o descuido de seus marqueteiros 

provocou uma sentença de duplo sentido: “brasileiros como ele, como a mãe dele, que eu 

conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andreia, como a 

dona Maria e tantas outras pessoas que eu já encontrei nessa caminhada de trabalho por todo o 

país.” Em seguida, o candidato diz que essas pessoas lhe dão a certeza de que o Brasil precisa 

de muito mais. “Precisa e pode muito mais”, reforça o ex-ministro de Fernando Henrique. 

Pode mais, infere-se, nas áreas em que ele já havia citado no início: Saúde, Educação, 

Transportes e no combate às drogas, ao crack. Este merece uma breve explicação: o destaque 

ao crack, que não aconteceu em eleições anteriores, também foi alvo de inserções de Dilma 

Rousseff. A aparente coincidência, na verdade, mostra um problema do Brasil que foi captado 

em pesquisas de opinião pública, confirmando que os candidatos e especialistas em campanha 

preocupam-se com as necessidades do eleitor na hora de construir uma imagem. 

O programa vai chegando ao final com Serra afirmando que “com muito trabalho e o 

Brasil, no coração, nós vamos em frente” (esse nós aparece com duplo sentido, podendo 

significar ser ele e sua equipe ou ser ele e os brasileiros, povo com o qual ele e seu programa 

tentam constante aproximação). 



Um inusitado clipe, aproximando o candidato de oposição ao governo da situação, 

finaliza o programa. Em uma favela cenográfica, homens com cavaquinho e pandeiro repetem 

o refrão: “quando o Lula da Silva sair é o Zé que eu quero lá.” 

 

Este é o único programa analisado que passou no turno da tarde, do horário eleitoral 

(os outros foram ao ar de noite, no considerado “horário nobre” da TV – em que, 

teoricamente, há mais pessoas “ligadas na telinha”). Foi escolhido por ter sido alvo de três 

polêmicas: uma Elba Ramalho, que não era a Elba; a repetição da palavra “como”, que gerou 

duplo sentido e se tornou um trecho muito visto pelos “internautas”; a favela mostrada, que 

não era favela de fato, e que também suscitou polêmicas. A candidata Marina Silva foi uma 

das que mais criticaram esta última cena do programa de Serra.  

O ministrou procurou construir em seu programa um ethos de competência (um 

homem que chegou aonde chegou por causa de seus estudos, de sua atuação eficaz na 

política). Serra não desqualifica o governo de Lula, diz reconhecer que o país avançou (sem 

afirmar que foi por causa do presidente), mas afirma que “o Brasil pode mais”. Ele seria, 

então, a pessoa competente para governar e olhar para toda a nação. Interessante notar que seu 

Damião é da Paraíba e dona Maria, do Maranhão.  Entre três pessoas, com as quais a vida de 

Serra é comparada, duas são nordestinas. O fato não acontece à toa: é uma tentativa de 

desconstruir o pré-ethos (que o candidato já possuía antes da campanha começar) de que Serra 

não gosta de nordestino. Além disso, Lula tem alta aprovação no Nordeste, o que “obriga” o 

psdebista a tentar conquistar os eleitores dessa região. 

 Serra também tenta criar um ethos de identificação com o povo: além do narrador 

afirmar que a vida do tucano se assemelha a de “seu Damião” e dona Maria”, Serra passa a ser 

o “Zé”, aquele que também teve passado humilde. O enunciado: “como a mãe dele, que eu 

conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andreia” foi uma 

tentativa infeliz (devido à dupla conotação que a língua portuguesa falada no Brasil permite), 

também nesse sentido, de aproximar Serra do povo brasileiro. Da mesma forma, Serra tenta 

ancorar-se na imagem de Lula, que sempre teve seu ethos ligado a imagem de trabalhador, de 

operário, de povo, e possui alta aprovação popular. A música da cena final mostra essa 

tentativa de aproximação com Lula.  

 



Descrição do primeiro programa eleitoral (noite) da TV da candidata a presidente 

Dilma Rousseff exibido no dia 17/08/2010. 

O primeiro programa eleitoral (noite) de Dilma se inicia com diversas imagens do 

país: portos, fábricas, estradas, fazendas etc., dando a entender que o Brasil mudou a partir do 

Governo Lula. Um narrador (em off) utiliza diversas vezes a palavra “mudança” para falar do 

país e do que Lula fez por ele. Imagens de jangada, avião, trem indo em frente, mostram o 

rumo que o Brasil deve seguir. O movimento enfatiza, ainda mais, a idéia de mudança. É 

possível perceber o caráter nacionalista da propaganda, uma vez que são mostrados vários 

lugares do país, além da utilização por diversas vezes da palavra “Brasil” .  Lula fala do início 

de um novo tempo, e Dilma afirma que o futuro não interromperá o presente, pois o país não 

pode parar, tem que seguir, dando a entender que a mudança que começou com Lula ainda 

não terminou.  Lula ressalta o fato de que Dilma, eleita, seria a primeira mulher presidente e 

afirma que muita coisa já foi feita, mas que tem certeza “que saltos ainda maiores vão 

acontecer no seu governo [referindo-se à Dilma].” Frase que lembra o slogan repetido por 

Serra durante o primeiro turno da campanha: “o Brasil pode mais.” Ou seja, em seus 

primeiros programas do HGPE, nem Serra nem Dilma negam que o Brasil avançou. Mas 

Dilma deixa claro que o avanço começou a partir da mudança que se iniciou com Lula: 

“Presidente, o salto mais difícil já foi dado: mudar a forma de governar o Brasil, olhando para 

todos os brasileiros. Por isso eu me orgulho tanto de ter participado do seu governo. E quero 

continuar e fazer avançar a sua obra.” Importante destacar que o diálogo entre Dilma e Lula 

foi feito com cada um deles em um extremo do país, numa tentativa de mostrar que o governo 

deles atinge todo o Brasil, um país de grandes extensões. 

O programa mostra os números do Governo Lula (nº de empregos, universidades 

criadas, expansão do programa Bolsa-Família etc.), há também um discurso de inclusão, de 

melhoria de vida dos brasileiros, diminuição da desigualdade e crescimento do país. Há um 

reforço a idéia de que Dilma é a candidata de Lula e que só ela é capaz de continuar as 

mudanças, para a melhoria de vida dos brasileiros, que Lula iniciou. Neste programa, como 

no de Serra, aparecem cidadãos autorizando as falas de Dilma e Lula, afirmando que suas 

vidas mudaram para melhor e que elegendo Dilma presidente ela continuará o trabalho de 

Lula e suas vidas continuarão a melhorar. 

Em seguida, Dilma aparece falando do compromisso assumido por Lula de acabar 

com a fome no país, compromisso este que ela reafirma que levará adiante, como 



compromisso dela. A candidata apresenta dados sobre Educação, Saúde e Segurança do 

Governo Lula e afirma seu compromisso de avançar e continuar investindo nesses setores. 

Fala-se também na descoberta do Pré-sal. Quem faz isso é uma locutora jovem, branca, que 

depois dialoga com outra locutora jovem e negra. 

 Percebe-se uma tentativa de polarização ideológica entre o programa de Dilma e o do 

seu principal adversário José Serra, através do discurso de mudança que permeia toda a 

propaganda eleitoral: Nós (Dilma e Lula – mudança) versus Eles (Serra e PSDB – o 

retrocesso, a estagnação do país). Essa polarização é ressaltada por um narrador jovem, que 

aparece com uma fita métrica gigante, apresentando dados do governo e se referindo a este 

como o “Governo de Lula e Dilma”. O jovem faz um comparativo com os números do 

governo de FHC e pergunta: “O governo Lula já criou 14 milhões de empregos. Quem você 

acha que pode aumentar mais e mais rápido este número? Uma pessoa que tem a mesma visão 

de Lula ou... alguém que fez parte de um dos governos que menos criou emprego no Brasil?” 

 O programa tem forte apelo emocional, principalmente através das imagens, da música 

e das trajetórias de vida de Dilma e Lula, visando mostrar que essas trajetórias estão ligadas e 

que o vínculo entre eles é forte. Antes da biografia de Dilma, aparece a de Lula. Este foi preso 

pela ditadura, Dilma também; Lula foi o primeiro presidente operário do país, Dilma foi a 

primeira mulher a se tornar ministra das Minas e Energia, depois ministra da Casa Civil; Lula 

nasceu em Pernambuco, mas construiu sua vida em São Paulo; Dilma nasceu em Minas 

Gerais, mas foi no Rio Grande do Sul que construiu sua vida. O narrador em off afirma que 

Dilma esteve presente em importantes projetos do governo como o PAC, o programa “Luz 

para todos” e o “Minha Casa, Minha vida.” Além disso, enfatiza que Lula quer passar a faixa 

à “primeira mulher presidente do Brasil.”  

Lula aparece andando no Palácio da Alvorada e fala sobre o que Dilma representou 

para o seu governo e de como foi importante a presença dela à frente dos principais projetos 

do governo. Em seguida, Dilma fala de como foi sua experiência de participar do governo de 

Lula e afirma que isso a faz capaz de governar o Brasil. A cena volta novamente para Lula, 

que diz ter sido Dilma a responsável pelas maiores conquistas de seu governo. Lula pede voto 

para a candidata e, do Palácio da Alvorada, olha através do vidro, como que revendo sua 

trajetória e enxergando em Dilma sua seguidora. Aparecem imagens em que se fundem a 

posse de Lula, Lula mais novo e carregado pelo povo, Lula e Dilma em comícios. 



O caráter emotivo do programa é reafirmado, mais uma vez, através do abraço de Lula 

e Dilma, com a imagem do povo festejando os dois, e com a música que encerra o programa: 

Deixo em tuas mãos o meu povo 
E tudo que mais amei 
Mas só deixo porque sei 
Que vais continuar o que fiz 
E meu país será melhor 
E o meu povo mais feliz 
... 
Deixo em tuas mãos o meu povo. 
 

 

Dilma, que durante o programa vestiu roupas mais claras, neutras (como o cinza e o 

azul-claro), simbolizando que a candidata era de todo o Brasil, aparece no final de vermelho, 

perto de Lula: uma candidata que é de todo o país, mas que também é do PT, do lado de Lula. 

Dilma vem pelas mãos de Lula, que tem o povo nas mãos (no sentido da legitimação de sua 

autoridade, mostrada em pesquisas da aprovação de seu governo). A “imagem” da música 

provoca um duplo sentido provavelmente não intencional: Lula tem o povo nas mãos não só 

por cuidar deste, mas por poder convencê-los de que Dilma é a melhor. Além disso, “meu 

povo” aproxima Lula da população brasileira e, através deste, Dilma se aproxima dos 

eleitores, como se o diálogo no começo do programa fosse entre pai e mãe zelosos. Lula, o pai 

cuidadoso, dá autoridade para a mãe, ao dizer que ela esteve ao seu lado nos projetos mais 

importantes do governo.  

As imagens dinâmicas do início do programa mostram um país caminhando, uma 

economia que avança. A idéia de movimento também remete à mudança. É nítida a tentativa 

dos “marqueteiros” de distanciarem Dilma da imagem de bruta e “durona” (pré-ethos), que 

alguns a acusavam de ser no período ainda pré-eleitoral. Dilma aparece como uma pessoa 

doce e competente, que aprendeu com Lula a governar. 

 No final do programa, ao falar como se fosse Lula, o cantor da música continua o 

processo de persuasão de eleitores – de que Dilma será a mais confiável para presidir o Brasil 

– com argumentos que intencionam a mobilização do pathos (lado passional): Dilma é a mãe, 

a mulher de grande coração, a amiga de Lula. 

 

 

 



Descrição do programa eleitoral da TV do candidato a presidente José Serra exibido no 

dia 16/09/2010 (um mês depois do início HGPE). 

Um mês depois do polêmico programa de José Serra, Dilma aparece com 51% das 

intenções de voto, enquanto Serra tem apenas 25%14. Os eleitores viram que a candidata de 

Lula era Dilma, e a aproximação de Serra a Lula deixava aquele, novamente, fora do seu lugar 

de fala (fato que ocorreu em 2002)15, aparecendo aos eleitores, provavelmente como um 

impostor ou usurpador do lugar de Dilma, visto que o presidente pedia o voto em Dilma e não 

em Serra. O programa de 16 de setembro se iniciou com o logotipo da campanha do 

psdebista: círculo da bandeira nacional ao fundo e frase “SERRA PRESIDENTE DO 

BRASIL”, em letras maiúsculas. Toca uma música instrumental e são mostradas imagens do 

país.  

 O narrador (em off) afirma que o Brasil é um país do tamanho de um continente. 

“Temos terra, temos água, temos belezas. Temos um povo trabalhador e guerreiro. Já somos 

mais de 191 milhões de brasileiros.” A grandeza do país (no sentido de extensão territorial) é 

ressaltada, como o foi nos primeiros programas de Dilma. Imagens com bastante movimento, 

agora, aparecem aqui também. Interrompendo-as, uma eleitora surge, afirmando que José 

Serra é o candidato com mais credibilidade e legitimidade para governar o país. Em seguida, a 

narração em off volta para falar da história de vida do candidato. Durante esta fala, são 

mostradas imagens da vida de Serra – fotos da infância, da família, em eventos políticos etc. 

Repete-se a biografia divulgada no primeiro programa de Serra, no horário da tarde e 

acrescentam-se informações: 

José Serra. Nasceu numa vila operaria, estudou em escola pública. Professor e 
economista. Serra. Deputado do Seguro-Desemprego, do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador. Senador. Ministro do Real e das grandes obras em todo o Brasil. 
Portos, Aeroportos, Pró-moradias, casas para famílias pobres, saneamento nas 
cidades mais carentes. Ministro que levou água do sertão de Sergipe ao interior do 
Ceará. O ministro que levou a indústria automobilística para o Rio, Minas, Paraná. 
Serra. O melhor ministro da saúde que o Brasil já teve. 300 hospitais. Que fez o 
Bolsa-Alimentação, hoje, o Bolsa-Família. Serra prefeito. Dois professores na 
primeira série. Hospitais. Novas escolas. Serra: governador das Escolas Técnicas e 
das Faculdades de Tecnologia; dos ambulatórios médicos; do Rodoanel; estradas; 60 
mil casas, o maior investimento da história do metrô.  
 

 
  São mostradas, também, cenas de diversas viagens que Serra fez como ministro, 

representando o país, e os frutos que tais viagens trouxeram para o Brasil: Japão (recursos 
                                                           
14 De acordo com pesquisa do Ibope, divulgada em 17 de setembro: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-
2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html. 
15 Ver Jorge Almeida, 2004: Serra e a mudança: um discurso fora do lugar de fala. 



para levar água ao Nordeste); Índia (conhece o maior produtor de remédio genérico do 

mundo); Noruega (indica a Dr ª Zilda Arns para o prêmio Nobel da Paz). O narrador finaliza 

essa parte do programa dizendo que José Serra é “um presidente do tamanho do Brasil”. Em 

seguida, aparece um eleitor dizendo que Serra é quem vai ganhar porque tem experiência, tem 

“bagagem”, enquanto a candidata adversária, Dilma, está apenas na “aba” do atual presidente 

do país, Lula.  

Após ter sua história de vida e trajetória política apresentadas, José Serra aparece 

falando quais características um político precisa ter para ser presidente: conhecer o país e as 

particularidades de cada região, bem como sua economia. Serra critica o atual governo e sua 

intenção de aumentar o salário mínimo, em 2011, para R$538,00. Ele diz que, caso eleito, vai 

aumentar para R$600,00. Numa tentativa de mostrar que tal aumento é possível, fala que, 

quando foi governador de São Paulo, implantou um piso salarial mínimo, no estado, que foi 

sempre maior que o piso salarial mínimo nacional. São mostrados, em um gráfico, os valores 

de seu governo em comparação com os do governo federal ano a ano.  Importante destacar 

que Serra começa a deixar de lado a estratégia de trazer Lula para os seus vídeos (seja em 

músicas ou imagens). O Governo Federal aparece no gráfico com o nome de Dilma.  

Narrador:  Em 2007, o mínimo do governo Dilma era de R$380,00, o de Serra 

chegava a R$ 490,00. Em 2008: Dilma R$ 415,00. Serra: R$ 505,00. 2009, Dilma: 

R$ 465,00. Serra: R$ 545,00. Hoje o mínimo da Dilma é de R$ 510,00, o do Serra 

em São Paulo já está em R$ 580,00. Salário mínimo maior. Serra fez como 

governador, vai fazer como presidente.  

 

Não é por acaso que o narrador do programa de Serra refere-se ao Governo Federal 

como se ele fosse o de “Dilma” e estabelece comparações entre o tucano e a petista. Dilma 

afirma, constantemente (em seu programa), que o governo atual (que começou em 2003 e 

terminará no final de 2009) é seu e de Lula; que esteve com Lula em tudo. Assim, o programa 

de Serra dá crédito ao ethos de Dilma de “governante do país” (que esta buscou construir 

desde seus primeiros programas no HGPE), para depois ser anti-fiador da candidata, tentando 

criar um anti-ethos desta. Além de tentar desqualificar Dilma, o programa consegue não 

atacar Lula que, como já foi dito, possui alta aprovação popular. Ao desacreditar Dilma, há o 

reforço do ethos de competência (ele pode, ele sabe como fazer; Dilma, não) que Serra 

procurou mostrar no primeiro dia de horário eleitoral. 



 Além do aumento do salário mínimo, Serra fala que outra intenção de seu governo é 

criar 400 km de metrô nas principais capitais e que isso vai gerar mais empregos e 

desenvolver o país. O narrador volta à cena para apresentar outras propostas de José Serra 

para o Brasil, tais como: criação do ProTec, uma espécie de ProUni para as escolas técnicas; 

construção de policlínicas com médicos especialistas; tornar a Zona Franca de Manaus 

permanente; formar 500 mil técnicos em enfermagem; clínicas públicas para tratar de usuários 

de drogas e o programa nacional de urbanização de favelas.  

Depois das propostas, o narrador passa a descrever o que seria um amigo de verdade e 

são mostradas imagens de Serra junto a eleitores, em suas casas, mostrando que ele é um 

político do povo, um homem do povo. Ele aparece, também, lendo uma Bíblia (que uma 

eleitora, mostrada no programa, teria dado a ele). Serra, além de ser um “homem do povo”, é 

também um “homem de Deus” (ethos de valores de um religioso, de pessoa de bem). A 

tentativa de desconstruir o pré-ethos, de que Serra não gosta de nordestino, teve início no 

primeiro programa e prossegue neste. Uma das eleitoras que Serra visita é Vera, que afirma: 

“Eu sou uma nordestina e me orgulho de ter você aqui na minha casa e vou me orgulhar muito 

mais de ter você como nosso presidente. Um presidente que trabalha, um presidente que é 

povo.” Enquanto aparecem imagens de Serra, abraçando os eleitores que visitou, a voz de 

Vera é repetida: “um presidente que trabalha, um presidente que é povo.” 

Chegando ao fim, o programa que foi dinâmico, com imagens positivadas, tem uma 

quebra de sentido: passa a um tom mais sério e denunciador. São veiculadas várias matérias 

de jornais com denúncias contra o PT, associadas à candidata adversária.  Entre as denúncias, 

é mostrada uma que foi veiculada na imprensa, referente à ministra da Casa Civil, Erenice 

Guerra: 

Narrador:  Entra dia, sai dia e o governo do PT cada vez mais se enrola em 

escândalos e mais escândalos. Hoje, mais um caso grave. Folha de S. Paulo de hoje: 

Filho da ministra Erenice Guerra pediu 5% de comissão para aprovar financiamento 

para empresa. Diz o jornal: “A empresa recebeu a proposta de doar 5 milhões de 

reais para a eleição de Dilma”. Dilma e Erenice, juntas desde 2003. As duas 

entraram no lugar de Zé Dirceu.  

 

Depois da fala do narrador, há um vídeo em que José Dirceu está presente, chamando 

Dilma de “minha camarada de armas”. O vídeo, evidente, não foi selecionado ao acaso. 

Colocou nas “mãos” de Zé Dirceu a tentativa de desconstrução de ethos da Dilma. A fala de 



Dirceu foi um recurso discursivo semelhante àquele usado quando Regina Duarte16 apareceu 

no HGPE, em 2002 (quando Serra disputava a eleição com Lula): a intenção era a de provocar 

receio nas pessoas. Só que, agora, a situação é diferente. Em 2002 o medo difundido era de 

uma economia sem controle; em 2010, de um governo corrupto. Além disso, o discurso do ex-

ministro petista tem mais credibilidade, pois ele não estaria atuando e conhece Dilma desde o 

tempo em que eram “companheiros de armas”. O programa termina afirmando que, caso 

Dilma seja eleita, trará Dirceu de volta ao Governo Federal.  

Os programas de José Serra foram mudando e adotaram um tom distinto daqueles 

primeiros, que começaram em agosto. A imagem do candidato não aparece mais vinculada à 

de Lula, e os ataques à Dilma estão presentes. Como uma imagem se constrói em relação à 

outra, percebemos que o programa de Serra vem sendo pensado não só no sentido da 

construção de seu ethos, mas também na tentativa de desconstrução do ethos de Dilma. Além 

disso, na medida em que Serra aparece com programas distintos daqueles mostrados no mês 

anterior, ele se aproxima do formato do programa de Dilma. Esta, em seu primeiro programa 

(17 de agosto), no turno da noite, é mostrada, através de um jingle, como uma mãe que tem 

“um coração que vai do Oiapoque ao Chuí.” Serra, em seu programa do dia 16 de setembro, é 

mostrado, pelo narrador, como “um presidente do tamanho do Brasil.”  

As similitudes vão além da intenção de elaborar um programa como o de Dilma, que 

tem tido boa aceitação. Mais do que isso, Serra permanece buscando o lugar de fala da 

candidata, um lugar que não é o da oposição. O tucano quer convencer que é o melhor para 

continuar o que Lula fez. Um país grande como o Brasil precisa ser governado por quem tem 

a competência, a experiência. De acordo com o programa de Serra, este seria o mais adequado 

sucessor de Lula, pois, além de querer dar continuidade ao que o presidente fez, faria mais e 

melhor, porque teria a experiência e a competência necessárias.  

 

Descrição do programa eleitoral da TV da candidata a presidente Dilma Rousseff 

exibido no dia 16/09/2010 (um mês depois do início do HGPE). 

O programa de Dilma começa com imagens que já lhe são características: estradas em 

movimento, trem seguindo em frente, barco navegando. Tudo para dar a idéia de 

movimento/mudança confirmada pela voz do narrador em off. A apresentação é aberta com a 
                                                           
16 No programa citado Regina Duarte afirmou ter medo da volta da inflação desenfreada e disse que o discurso 
de Lula havia mudado muito. Para ver a fala da atriz, acessar:  
http://www.youtube.com/watch?v=DEeNSkXn5mY&feature=related 



afirmação: “Começa agora o programa Dilma presidente. Para o Brasil seguir mudando.” A 

narração prossegue dizendo que está nascendo um novo Brasil, que deixou a exclusão para 

trás. Passam imagens de brasileiros felizes com suas conquistas: celular, carro, carne na mesa 

etc.; Dilma aparece em uma cena externa, conversando com Lula em um banco, até que 

Dilma “toma a palavra”, dentro do estúdio: “A gente trabalhou muito para que o Brasil 

chegasse aonde chegou. [...] Antes, qualquer crise lá fora parava o país e provocava 

desemprego em massa.” Dilma fala ainda sobre corte de impostos e aumento do poder 

aquisitivo do brasileiro. Em seguida, um gráfico mostra que a inflação diminuiu de 2002 a 

2009 e que o povo está podendo comprar mais cestas básicas. A comparação com o governo 

anterior aparece posteriormente, com um gráfico e um narrador em off afirmando: “O governo 

passado precisou de 8 anos para gerar 5 milhões de empregos. O governo de Lula e Dilma 

precisou de apenas 7 anos e meio para gerar 14 milhões e meio.” A voz conclui: “Mudança, 

assim, o Brasil nunca tinha visto.”   

Na cena posterior, Dilma reaparece alegando que os gráficos mostram que o Brasil 

está no rumo certo, “mas o que é bom sempre pode ficar melhor.” Ela define três metas para o 

seu governo: manter a inflação sob controle; reduzir impostos sobre os investimentos 

produtivos; seguir reajustando o salário mínimo acima da inflação. Definindo esses planos, 

Dilma coloca-se como a transição responsável e preocupada com o social. Novamente, como 

em seu primeiro programa noturno, aparece um narrador jovem, que surge com uma fita 

métrica gigante, apresentando dados do governo e se referindo a este como o “Governo de 

Lula e Dilma”. O jovem faz, mais uma vez, o comparativo com os números de empregos 

gerados por Lula e FHC.  

A tentativa do programa de Dilma é mostrar, constantemente, que ela é a pessoa que 

merece seguir Lula, que o lugar de fala, de mantenedora das conquistas de Lula, é dela. Pois 

foi a candidata quem esteve com ele, em seu governo, e não Serra. É como se dissesse aos 

eleitores: “Olha, quem vai fazer o que ele está dizendo, sou eu. Ele esteve no governo 

passado, o do Fernando Henrique, ele não fez o que poderia ter feito. Eu (Dilma) fiz junto a 

Lula. Por isso, sou a verdadeira seguidora do presidente. Ele (Serra) é um impostor.” 

Comparações com o governo passado (o de FHC, pois Dilma considera o governo de 

Lula como dela também) prosseguem. Uma locutora negra e uma branca intercalam falas em 

um texto que diz:  



No governo passado, o Brasil estava parado: sem obras, sem projetos, sem 
planejamentos. Agora há obras em todo o país, gerando empregos e mais qualidade 
de vida para toda a população. Dilma está por trás de cada uma dessas obras. Afinal, 
ela coordenou os principais programas do governo. [...] Por isso, o Brasil sabe: 
Dilma ajudou o Brasil a mudar e com ela o Brasil vai seguir mudando. 

 

Em seguida, aparecem obras que estão sendo realizadas em diversos cantos do Brasil. 

Dilma volta a falar e apresenta outras obras, agora na região Norte do país. Uma eleitora 

legitima que o Brasil está melhor agora. Depois, é Lula quem aparece, perto de uma 

locomotiva, afirmando ter convicção de que Dilma, se eleita, vai fazer pelo Brasil as 

“ferrovias que o Brasil tanto precisa.” Quando Lula termina sua fala, entra a voz de um 

narrador em off, tendo como pano de fundo um desenho de um céu cinza e cheio de nuvens. O 

narrador, ao invés de citar “o governo passado”, agora é direto: “Nos tempos de FHC e Serra, 

as palavras mais presentes no dia-a-dia dos brasileiros eram: arrocho, crise, desemprego, 

estagnação, inflação, FMI. Com Lula e Dilma veio a mudança”. Neste momento, as nuvens se 

dissipam e aparecem as palavras: ascensão social, emprego, crescimento, estabilidade, 

soberania. 

Dilma, no estúdio, volta à cena e avisa que “a economia brasileira está bombando... 

Creio que ficou bem claro: o nosso modelo de governar é completamente diferente do modelo 

passado” 

Dilma aparece rodeada de eleitores, um pouco abaixo deles um gráfico mostra uma 

pesquisa do Datafolha, divulgada neste dia (16/09), mostrando Dilma com 51% de intenção 

de voto e Serra com 27%. O programa termina com o narrador em off afirmando: “Cresce a 

certeza, é Dilma presidente no primeiro turno, para o Brasil seguir mudando.” 

Percebe-se neste programa a tentativa da candidata petista de se distanciar mais e mais 

de seu principal oponente. Há constante comparação entre governo FHC/Serra com governo 

Lula/Dilma. Neste dia 16 de setembro, Serra é colocado como também responsável (visto que 

foi ministro de FHC) por um Brasil da estagnação, do atraso. O Brasil de Dilma seria, como 

afirma a narração no início do programa, “Um país novo, que está nascendo. O Brasil da 

inclusão.” Destarte, a escolha dos narradores foi bem pensada: todos jovens (representando o 

país novo) e uma mulher negra (simbolizando a inclusão social de mulheres, de pessoas de 

diferentes etnias etc.). Entretanto, o principal foco desta propaganda foi mesmo a comparação 

entre governos petista e tucano, numa clara tentativa de afirmar: “Serra não é o verdadeiro 

seguidor de Lula. O governo do qual ele fez parte foi maléfico para a nação.” Para mostrar 



que o povo estava percebendo isso, há o gráfico, no final, com a pesquisa do Instituto 

Datafolha. O ethos de Dilma é pouco trabalhado, visto que a atenção está voltada para um 

anti-ethos de Serra. 

 

Descrição do último programa eleitoral da TV do candidato a presidente José Serra 

exibido no dia 30/09/2010. 

  

 “Agora é Serra, agora é Serra, agora é...” Assim tem início o último programa de Serra 

(no primeiro turno), com um eleitor idoso, repetindo um slogan que já foi de Lula, no segundo 

turno da campanha de 2002. Imagens positivadas, com eleitores cantando a música da 

campanha de José Serra, bandeiras balançando, e pessoas afirmando o voto no candidato, dão 

o tom do último programa do tucano. “Sou mulher, sou nordestina e sou Serra”, afirma a 

eleitora que ajuda o candidato no reforço da idéia de que também há nordestinos com ele 

(mais uma tentativa de desconstruir o pré-ethos de que o psdebista não gosta dos habitantes 

daquela região). O tom positivo do programa tem a intenção de fazer os telespectadores 

acreditarem que um segundo turno é possível. Várias pessoas aparecem falando nessa 

esperança. 

 Em seguida, Serra é mostrado convivendo com sua família. As risadas, as 

brincadeiras com os netos, os almoços, fazem parte da tentativa de um ethos de identificação 

com o eleitorado. O narrador exalta a importância que o tucano dá a sua família e apresenta os 

componentes desta. Fala do casamento de 43 anos com Mônica, dos filhos Verônica e 

Luciano, dos netos Antônio, Francisco e Gabriela. Fala também do tempo em que Serra 

passou exilado no Chile e que foi lá que construiu sua família. Sua esposa fala de como ele a 

ajudou a cuidar da prole, e Serra fala dos seus gostos musicais. Em um momento de 

descontração, ele relembra músicas que cantava para os filhos quando estes eram crianças. 

 O narrador entra novamente no programa para dizer que Serra é um homem de “mãos 

limpas”, e são exibidas imagens de Serra na casa de eleitores, cenas já passadas em outros 

programas, com depoimentos de eleitores dizendo por que o candidato merece ser presidente. 

O homem de “mãos limpas” é também pessoa de fé, o que reitera o ethos de “homem de 

Deus”, estimulado desde o primeiro programa. Neste último, o candidato lê um trecho da 

Bíblia, dada a ele por uma senhora, e afirma “tudo o que eu tenho que fazer, eu faço além das 

minhas forças.” O narrador cita, depois, projetos realizados por Serra no governo de São 



Paulo e que este pretende estender para o governo federal, caso seja eleito. O programa fala 

da criação do FAT e do seguro-desemprego; do que José Serra pretende se for eleito: 

aumentar o salário mínimo e reajustar em 10% as aposentadorias. É dito também que Serra 

aumentou o número de vagas nas faculdades e escolas técnicas e que pretende aumentar em 

um milhão essas vagas. Entre uma apresentação e outra dos feitos por ele realizados aparecem 

eleitores (junto às suas famílias) dando depoimentos a favor de que Serra seja o presidente do 

Brasil. O narrador, então, enfatiza quando acabam os testemunhos: “José Serra. Preparo. 

Honestidade. Competência. O presidente que o Brasil merece e precisa.” 

 Após essas cenas, Serra aparece para dizer que lutou muito para chegar aonde está 

hoje, por isso pede o voto do eleitor brasileiro de cabeça erguida. Diz que o eleitor sabe que 

ele tem experiência e que suas idéias não ficam apenas no papel, sendo colocadas em prática. 

Ele afirma que pretende governar o país somando e não dividindo, sem estar “refém de 

partidos políticos, desta ou daquela turma” (intencionando fazer o eleitor pensar que Dilma 

pode ser refém disso). Ele finaliza sua fala dizendo que pede o voto do eleitor para ir ao 

segundo turno e depois à vitoria nas urnas. O programa termina com uma música que ressalta 

as qualidades do povo brasileiro: 

Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor  

Do brasileiro andar para frente  

Aproveitar tudo que conquistou 

A maré boa vem aí e o que está bom não vai parar 

Até porque já começou há muito tempo e veio para ficar 

Brasil, José Serra vem para isso 

Tem talento e compromisso 

Tem história para provar, ó meu Brasil 

Brasil, para cuidar da nossa gente, 

Vou de Serra presidente 

A gente só tem a ganhar. 

 

 

          Neste último dia de HGPE, não se fala em Lula, nem em Dilma, o PT é esquecido. 

Aparece apenas aquele Serra fraternal, perto das pessoas, que gosta destas; o candidato 

competente, honesto, “do povo e de Deus.” O Serra que merece ir para o segundo turno. 

 



Descrição do último programa eleitoral da TV da candidata a presidente Dilma Rousseff 

exibido no dia 30/09/2010. 

 

 O último programa de Dilma inicia com um direito de resposta concedido pela Justiça 

Eleitoral à coligação “O Brasil pode mais”, coligação de José Serra. De acordo com esta 

coligação, Serra foi caluniado pelo programa de Dilma. O texto e a voz afirmam que o tucano 

tem mais de 40 anos de vida pública limpa e honesta. São relembrados todos os cargos por ele 

ocupados durante sua trajetória política e que ele nunca se envolveu em escândalos. 

Após o direito de resposta, começa de fato o programa de Dilma Rousseff.  São 

mostradas, assim como no primeiro programa eleitoral da candidata, diversas imagens do 

país: portos, fábricas, estradas, fazendas etc., mostrando o que mudou no Brasil a partir do 

Governo Lula. O narrador afirma que a palavra “mudança” é a que melhor define o cenário 

brasileiro atualmente. Em seguida o narrador diz que o eleitor deve ir às urnas no dia da 

eleição e votar em Dilma para que essas mudanças possam continuar acontecendo. As 

imagens são sempre dinâmicas, dando uma idéia de movimento, percorrem todo o país e são 

acompanhados por uma música instrumental ao fundo.  

Em seguida, Dilma aparece de Ouro Preto- MG falando que aquele é o último dia de 

campanha e que no domingo o povo brasileiro vai decidir entre dois modelos de governo 

diferentes: dela e de Lula, já conhecido dos brasileiros, um modelo que, segundo a candidata, 

mudou o Brasil e o tornou um país mais forte e desenvolvido. Ela utiliza Ouro Preto como 

exemplo dessa mudança e desenvolvimento. Dilma não fala do outro modelo de governo, o 

modelo que seria o de José Serra.  

Após a fala de Dilma, Lula aparece falando do Rio Grande do Sul, terra que segundo 

ele acolheu Dilma com muito carinho (fazendo referência ao período em que Dilma se muda 

de Minas para Porto Alegre) e que simboliza a capacidade de luta dos brasileiros. E, assim 

como em programas anteriores, os dois travam um diálogo sobre o que Lula fez pelo Brasil e 

o que Dilma vai continuar fazendo. Dilma cita como exemplo de que vai continuar as 

mudanças no país, a região Norte. O narrador entra em cena para dizer que, assim como em 

todo o país, na região Norte, Dilma é a garantia que o Brasil vai continuar crescendo ao 

mesmo tempo em que preserva o meio ambiente. São mostradas imagens daquela região, 

acompanhadas de depoimentos de eleitores dizendo o que mudou lá.  



Lula aparece novamente no programa, dessa vez falando de Curitiba. Ele fala que de lá 

e de outros estados do país é possível ver a força da agricultura, da indústria e da cooperativa, 

que, segundo ele, Dilma ajudou a fortalecer e que, se eleita, vai continuar fazendo isso pelo 

Brasil. Em seguida o narrador em off novamente diz que na região Sul – assim como afirmou 

na região Norte – Dilma também é a garantia de que o Brasil precisa para a nação continuar se 

desenvolvendo cada vez mais. Entre as imagens, que são mostradas da região Sul, aparecem 

eleitores dando seus depoimentos sobre o que mudou no Sul do país com o governo de Lula.  

Depois, Dilma aparece para falar da região Centro-Oeste. Ela afirma que o fato de hoje 

o Brasil ser líder na produção de alimentos se deveu em muito a essa região. O narrador 

aparece, mais uma vez, agora para falar que Dilma como presidente é a garantia de mais apoio 

à produção de alimentos e à agropecuária, e novamente são mostrados depoimentos de 

eleitores dizendo o que mudou no Centro-Oeste junto a imagens da Região. 

Dilma vai a Fortaleza, para falar da região Nordeste, do que o Nordeste representa 

para o país. Ela afirma que a região é a que atualmente mais cresce no Brasil e cita a capital 

do Ceará como exemplo de crescimento. Segunda ela, hoje o nordestino não precisa mais ir 

para a região Sul em busca de oportunidades de emprego, pois o Nordeste se desenvolveu no 

governo Lula e oferece oportunidades a seus habitantes. Lula surge na tela como exemplo do 

nordestino que antigamente precisava deixar sua região para tentar a sorte em outra região 

(Sul/Sudeste). Ele fala de São Paulo e de como foi sua experiência ao chegar lá, em busca de 

novas oportunidades. O então presidente afirma que ver, hoje, o crescimento do Nordeste é 

um dos maiores orgulhos que tem na vida. São mostradas imagens da região, e o narrador, 

mais uma vez, aparece para dizer que Dilma é para o Nordeste a garantia que a região precisa 

para continuar crescendo com grandes obras e projetos sociais. Eleitores nordestinos dão seus 

depoimentos sobre o que mudou em suas vidas com o governo Lula. Dilma vai, então, à 

Bahia e afirma que esse estado também é exemplo do avanço alcançado no governo Lula.  

Logo após a fala da candidata, são mostradas imagens da região sudeste, e o narrador 

fala o que a eleição de Dilma representa para tal região. Ele afirma que Dilma é a garantia de 

que o país e a região Sudeste vão continuar crescendo com melhor distribuição de renda e 

inclusão social. São mostradas imagens da região e depoimentos de eleitores falando de suas 

mudanças. O narrador afirma ainda que por tudo que foi mostrado Dilma é a candidata mais 

preparada para continuar as mudanças que o governo Lula fez, as quais teriam resultado em 

maior avanço e crescimento do país.  



O narrador ensina ao eleitor como votar no dia das eleições. Fala de qual documento é 

necessário levar para exercer o poder de cidadão e decidir o futuro do país. Em seguida, Lula 

volta a aparecer no programa, em estúdio, para dizer ao eleitor: “Você que acredita em mim e 

acha bom o meu governo, não tenha dúvida: vote na Dilma. Igual a mim, a Dilma gosta dos 

pobres, respeita a vida, a paz, a liberdade e as religiões. Votar em Dilma é votar em mim com 

a certeza de um governo ainda melhor.” O discurso de Lula é uma tentativa de transferência 

de carisma17 e de dar credibilidade ao ethos de Dilma como a verdadeira seguidora dele.  

 Dilma, no estúdio, volta para agradecer o apoio e confiança que recebeu durante toda 

a campanha, apoio esse não só de Lula, mas de todos os brasileiros. Ela reafirma que seu 

compromisso com o Brasil é o de continuar os avanços do governo Lula, respeitando a 

democracia, a liberdade, as religiões e a vida. O programa termina com uma das músicas da 

campanha da candidata petista que fala sobre a melhoria na vida dos brasileiros: 

Hoje eu sou mais feliz 

Melhorei de vida  

Hoje eu tô no batente, salário decente, posso viajar 

Posso ver TV de noite 

Para o meu filho eu tenho o que dar 

A mulher tá contente, o feijão tá quente 

Hoje eu posso sonhar. 

E o país vai seguir mudando  

É o que a gente quer 

Seguro e com fé nas mãos dessa mulher 

Meu Brasil tá querendo Dilma 

Meu Brasil tá querendo continuar 

Com a força da massa 

O povo te abraça 

Agora é Dilma 

É a vez da mulher. 

 

O narrador aparece ao final da canção para dizer que no domingo, 3 de outubro, é o 

dia D, o dia de Dilma e de eleger a primeira mulher presidente do país.  São mostradas 

imagens de comícios da candidata durante a campanha. 

Assim como o último programa de Serra “esquece” Dilma, a candidata olvida seu 

principal oponente e o partido deste. O tom no horário eleitoral é positivo, de felicidade com 

                                                           
17 O carisma, aqui, não aparece no sentido weberiano, mas fruto de uma construção social. 



um país que só parece ter tido avanços. Lula e Dilma aparecem como pais zelosos, que olham 

para todos os rincões da nação, que têm compromisso com todos os brasileiros. Além da 

felicidade dos dois, é mostrado o contentamento de todos os filhos da pátria, confirmando que 

só aquela mulher, que veio pelas mãos de Lula, e é herdeira de seu capital político, pode ser 

capaz de levar adiante tantas coisas boas, tanta alegria. 

 

Considerações Finais 

Observou-se que os programas de Dilma e Serra têm formatos bem parecidos. As 

imagens são coloridas e dinâmicas, mas tornam-se lentas quando a biografia dos candidatos é 

narrada: um recurso para que o eleitor passe mais tempo ouvindo quem é aquele que pretende 

ser presidente. Eleitores aparecem legitimando seus políticos preferidos, como que atestando 

“esse produto eu conheço, você pode confiar.” Recurso já visto em propagandas de sabonete e 

produtos de beleza.  É provável que, quaisquer que fossem os candidatos, nessa época de forte 

reificação, o formato dos programas fosse mesmo similar (jingles, imagens de obras, 

narradores em off etc.), pois o que se busca colocar em prática é o tipo de imagem que mais 

facilmente pode ser comprada/consumida pelos eleitores. Ainda é a história de vida de cada 

postulante, o fato que impede os publicitários de criarem os programas absolutamente da 

forma como desejariam, pois é a biografia, relacionada aos acontecimentos da campanha, que 

determinará o que deve ser dito e como deve ser dito.  

Vivenciando o mesmo terreno social (a sociedade brasileira) Serra e Dilma buscam 

conquistar seus eleitores através de estratégias que ora olham para anseios do momento (o 

combate ao crack, que os dois falaram em suas propagandas), ora estimulam imaginários há 

muito “sedimentados” sobre o que um político brasileiro deve ser: “um pai/uma mãe para os 

pobres”; “um homem de Deus”. Esses imaginários, que são mobilizados por sua importância 

que vai além do captado em pesquisas (que mostram a tendência de apenas um momento), são 

colocados em cena tendo como receptor idealizado uma comunidade imaginada18, no caso, o 

Brasil.  

As imagens que o ethos de Dilma pretendia comportar eram a de uma mulher 

guerreira, “mãe” cuidadosa, amiga de Lula, competente, mulher que sabia aliar doçura e 

                                                           
18 A comunidade imaginada é formada por sujeitos que partilham os mesmos valores, crenças relacionadas aos 
mesmos ethos. O termo é de Benedict Anderson, 2005. 



eficácia. Seu ethos era constantemente autorizado por uma figura bastante legitimada pelos 

brasileiros: Lula. As imagens de Serra, por sua vez, intencionavam mostrar que ele era um 

“homem do povo”, de origem humilde como a maioria de seus concidadãos. Era irmão de fé, 

“homem de Deus”. Batalhador (nasceu em família modesta e estudou em escola pública), ele 

conseguiu tornar-se economista. Além disso, era também “homem da política”, pois teve sua 

vida dedicada a ela. Para saber se o eleitorado aderiu a esses ethos, vale lembrar que enquanto 

Dilma cresceu nas pesquisas, depois que o HGPE começou, Serra foi caindo, 

vertiginosamente. Em junho, fato inédito nas campanhas desde a redemocratização, petista e 

psdebista, estavam empatados19 na “corrida presidencial”. 

A análise torna evidente que os publicitários de Dilma souberam melhor aproveitar as 

condições sociais de produção, que já favoreciam a candidata, pois o terreno social estava 

profícuo para discursos que viessem do lugar de fala da situação. Os programas de Dilma 

seguem uma mesma linha. Os de Serra (é perceptível no horário eleitoral do dia 16 de 

setembro) sofrem uma inflexão. Lula sai de cena e ataques a Dilma, mesmo que sutis (ou 

através de algum eleitor) são constantes. Ademais, os ethos de competência e de “homem do 

povo” foram abalados quando a adversária do tucano mostrou que ele fez parte do governo de 

FHC, figura raramente lembrada na campanha de Serra. FHC era uma sombra para Serra, 

como Sarney (o fracasso do governo deste) foi para Ulisses Guimarães, em 1989. É provável 

que o próprio programa de Serra tenha criado um anti-ethos para o psdebista, no caso da 

favela cenográfica, que gerou polêmicas: o “homem do povo” não estava no meio deste, mas 

de figurantes. Além disso, Lula, que apareceu no programa do tucano (em músicas e em 

imagens), pedia votos à Dilma, afirmava que a candidata dele era a Dilma. Assim, o 

eleitorado não se convenceu que Serra seria o melhor para manter conquistas de Lula. 

Mas Dilma foi ao segundo turno. Provavelmente, por causa das denúncias de 

corrupção, envolvendo o governo petista. Na apuração, os votos da terceira colocada, Marina 

Silva, tiveram percentual maior do que o indicado nas pesquisas e contribuíram para o 

segundo turno. Entretanto, a petista foi para a disputa, ocupando a primeira posição nas 

pesquisas. O louvor a Lula e a rejeição a Serra e a FHC (em síntese a um novo governo 

tucano) fizeram Dilma sagrar-se vencedora, em uma vitória que combina acertada linha de 

marketing e favoráveis condições sociais de produção. 

 

                                                           
19 De acordo com a Revista Veja: 16 de junho, 2010. 
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