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RESUMO: A proposta de artigo visa a compreender a tentativa de construção da Opinião Pública 

em relação à postura moral dos candidatos majoritários no segundo turno das eleições presidenciais 

brasileiras de 2010 e descrever como a imprensa apresentou em torno deles a polêmica do aborto, 

tema que abriu fortemente o debate no segundo turno daquele pleito, servindo de mote para o que 

chamamos, nesse artigo, de uma hipótese de falseamento da opinião pública. 

PALAVRAS-CHAVE: Opinião Pública – Eleições Presidenciais – Aborto  

1.1 – Introdução 

Ao investigar o cenário da corrida presidencial nas eleições de 2010, mais precisamente em 

torno da exposição midiática ao tema do aborto, pouco antes da abertura do segundo turno, 

disputado entre José Serra e Dilma Rousseff, foi possível perceber a força que os argumentos de 

base moral pareciam produzir junto à opinião pública, pela escolha que as principais publicações 

nacionais na imprensa brasileira vinham fazendo em torno das decisões editoriais. O tema do aborto 

foi usado por jornais e revistas de circulação nacional como pano de fundo do debate político1.  

 

Há que se considerar um detalhe significativo daquele cenário político: os dois candidatos 

no segundo turno disputariam um eleitorado que antes votara na candidata Marina Silva, (Partido 

Verde) e que ficou em terceiro lugar na disputa por votos, mas atingindo uma marca considerável 

de cerca 20 milhões de eleitores confirmados nas urnas no primeiro turno, e cujo perfil era 

conservador e de forte apelo religioso, sendo esta candidata identificada na preferência de milhares 

de evangélicos em todo o País. Nossa hipótese de investigação é de que um tema polêmico de fundo 
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moral interessava aos dois candidatos que continuariam na disputa pela Presidência da República, 

tendo em vista o auditório presumido desse eleitorado e que tanto de um lado, quanto de outro, a 

polêmica do aborto pode ter sido usada como estratégia eleitoral que falseou a opinião pública. 

 

 O que chamamos neste artigo de hipótese de falseamento é a construção pretensamente 

verossímil sobre a opinião pública, através da imprensa, de que o eleitor condenaria a candidata 

Dilma Rousseff por conta de um juízo moral, sob alegações que supostamente a candidata teria feito 

como favorável ao aborto, mas a rejeição por conta dessa associação da candidata a um ato 

condenado pela maioria da população brasileira, não aconteceu nas urnas. A polêmica campanha 

contra a candidata teria sido deflagrada pela oposição, o que, também em nossa hipótese, pode ser 

uma premissa igualmente falsa, à medida que a polêmica em torno do tema pudesse render 

favoravelmente a qualquer dos dois candidatos. Um dia antes da votação do primeiro turno, a 

candidata Dilma Rousseff foi capa do maior jornal gaúcho, o Jornal Zero Hora, por conta do 

batizado de seu neto, de poucos dias de vida. Um fato que pode ter sido criado pelo Partido dos 

Trabalhadores para humanizar a candidata, no estereótipo de mãe e avó, contra a idéia inicial de 

uma candidata sem família porque separada do marido e cuja imagem estava mais bem associada à 

de uma executiva exigente. 

 

Mesmo não fazendo parte da cultura política eleitoral brasileira a discussão de temas de 

caráter moral e religioso como o aborto, diferentemente do que ocorre na cultura norte-americana, 

que vem realçando esta temática nas últimas eleições, esta é a primeira vez que este tipo de 

exposição moral causa tanto impacto numa corrida presidencial no Brasil. Se para o lado do 

candidato José Serra a polêmica do aborto pode ter gerado de fato um deliberado ataque na opinião 

pública contra a candidata Dilma Rousseff, uma vez que o aborto é prática condenável no Brasil e a 

candidata teria se manifestado favorável à prática diante dos números crescentes de gravidez 

indesejada, de menores, em todo o País, situação social geradora de ainda mais fome e miséria, 

segundo os próprios argumentos da candidata, por outro lado, para a própria candidata esta 

polêmica pode ter sido favorável. 

 

A campanha eleitoral de Dilma vinha apresentando publicamente um desgaste por conta do 

caso Erenice Guerra e uma mudança de foco no debate da opinião pública poderiam ser 

extremamente lucrativos em favor da candidata. Pode ser que o próprio partido tenha avaliado o 



desgaste, no risco da crítica sobre a questão do aborto, ser ainda menor que o risco diante da agenda 

pública continuar discutindo o episódio Erenice Guerra, que reportaremos em seguida. 

 

Tendo em vista o fluxo continuo de informações veiculadas sobre o assunto em todos os 

tipos de mídia, não queremos aprofundar ou discutir aqui a legitimidade deste tipo de temática de 

campanha. Antes, trabalharemos com a verossimilhança dos fatos apresentados neste período como 

uma problemática fundamentada em hipóteses e probabilidades, respeitando a importância dos 

acontecimentos e visando uma abordagem mais precisa para que não acabemos redundando num 

anacronismo, sob risco de contaminar o objeto de pesquisa com o determinismo de outros períodos 

em detrimento da independência das temáticas apresentadas na eleição presidencial de 2010. 

 

Por isso, e para que se tenha mais clareza nas ponderações, analisamos as campanhas 

eleitorais desses dois candidatos majoritários concentrando o recorte da amostra no debate público 

durante a passagem do primeiro para o segundo turno, período em que o embate entre os candidatos 

concentrou questões morais e religiosas em detrimento da discussão de interesse econômico e social 

para o desenvolvimento do País e principalmente, de discussões de foco mais específico, como o da 

corrupção. 

 

 Desta forma, se o tema aborto foi midiatizado em função dos quase 20 milhões de votos em 

Marina Silva (PV), a candidata declaradamente evangélica; também é verdade que essa escolha 

possui uma carga duvidosa com relação a sua origem e este artigo tenta evidenciar por meio de uma 

pesquisa analítica de metodologia discursiva, documental e bibliográfica, argumentos em torno de 

diferentes razões persuasivas. 

 

O esquema que o trabalho espera poder descrever tem por hipótese que se a formação da 

opinião pública sofre o direcionamento de formadores de opinião, para além de uma formação 

genuína e legítima dos cidadãos, e se este direcionamento pode de fato ser promovido pela 

imprensa, parece-nos razoável admitir que o tema do aborto tenha sido provocado para agendar a 

opinião pública e expor a questão envolvendo a candidata Dilma, mas que isso não significou, 

necessariamente, como pareceu, ter sido feito para desfavorecê-la. 



O que queremos investigar é se a motivação desse direcionamento da opinião pública pode 

ter sentido ao ser usado tanto como uma estratégia deliberada de oposicionistas do PT, como uma 

estratégia do próprio Partido para fazer com que a opinião pública assim o julgasse, tornando Dilma 

Rousseff uma vítima de denúncias anônimas pela internet, posição efetivamente assumida pela 

candidata ao apontar a forma como nasceram às matérias que a acusavam de ser favorável ao 

aborto.  

 

Parece verossímil que a perda política eventual da candidata petista por conta da exposição 

frente a esta polêmica do aborto tenha sido ligeiramente menor que se o segundo turno tivesse sido 

aberto com temas bem mais caros ao PT e seu passado recente, a exemplo dos escândalos diversos, 

das denuncias de corrupção e do Mensalão; o que levaria a crer que sua exposição moral frente à 

questão do aborto possa ter sido uma estratégia da própria campanha para desviar a discussão que a 

desfavorecia. 

 

Destarte, e não anulando a já preocupação existente de conservadores e liberais quanto ao 

tema, antes mesmo desta onda que foi a transição do primeiro para o segundo turno, como exemplos 

maiores os debates em torno da proposta petista de governo, o PNDH-3 (Programa Nacional de 

Direitos Humanos), que recomenda ao Poder Legislativo, entre todas as propostas polêmicas, a 

adequação do Código Penal para a descriminalização do aborto2, daremos início fazendo um recorte 

exatamente do momento que o tema tomou proporções nacionais.  

 

Segundo o Google Insight, ferramenta do Google que permite que vejamos o interesse do 

público por alguns termos através de gráficos, o tema do aborto, quando selecionado na pesquisa 

digital para o período exato que os brasileiros começaram a se preocupar com o tema, entre os dias 

19 e 25 de setembro aponta algumas evidências. Ao isolar criteriosamente as matérias apresentadas 

neste período pelos vários meios de comunicação, é possível constatar a também quantidade 

considerável de matérias sobre o escândalo da sucessora de Dilma Rousseff (PT) na Casa Civil, a 

ministra Erenice Guerra, acusada de tráfico de influência junto com o seu filho, Israel Guerra, dono 

da firma Capital Consultoria, que entre outras acusações, está a de cobrar propina e fazer lobby para 

obter licitações para empresas privadas.  
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Ainda por meio de pesquisa no Google Insight, o período de maior busca na internet ocorreu 

em meados de setembro, isto é, pouco tempo antes da internet ser inundada de vídeos e artigos 

acusando Dilma Rousseff de ser favorável à legalização da prática abortiva.  

 

O que queremos ponderar é quanto às possibilidades destas mudanças repentinas na agenda 

da opinião pública beneficie um ou outro candidato no decorrer das campanhas eleitorais, como foi 

o caso rapidamente exposto aqui; e se este direcionamento acontece de forma proposital por 

formadores de opinião. Nós nos perguntamos então: onde fica a autenticidade da formação segundo 

as demandas mais necessárias da sociedade?  

 

No centro destas e outras questões, tentaremos expor a cronologia dos fatos por meio de 

evidencias, usando as matérias da época que melhor contextualizem esta dimensão midiática 

demasiadamente explorada pelos programas partidários do PSDB e do PT e suas coligações em 

cada caso, tentando de forma paulatina revelar as nuances da temática apresentada pelos debates 

eleitorais que tomaram conta da raia política. 

  

Embora o centro esteja diretamente ligado a esta dicotomia entre a candidata petista e o 

candidato tucano, a aparição de um tema já apresentado no inicio das campanhas e, de maneira mais 

precisa e forte no segundo turno, propõe uma melhor compreensão dos fatos indicando uma real 

possibilidade hipotética de direcionamento da opinião ora beneficiando um, ora beneficiando outro, 

mas sempre aparentando não necessariamente ser uma estratégia de campanha seja apenas de um, 

ou mesmo de outro. É isto, todavia, que tentaremos evidenciar nesta pesquisa, considerando todos 

os tipos de probabilidades. 

 

2.1 – Desenvolvimento (Caso Erenice Guerra) 

 

Ao isolar o período exato que vai da passagem do primeiro para o segundo turno na corrida 

presidencial de 2010 no Brasil, entre os principais candidatos ao executivo federal: Dilma Rousseff 

(PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL); captamos uma 

tentativa de construção da opinião pública em torno de temas com motivações morais, como foi à 



questão do aborto; assunto fartamente debatido e predominantemente exposto nos mais importantes 

e principais meios de comunicação: como a TV, as revistas, os jornais e a Internet. Para que 

pudéssemos compreender o momento e a trajetória da passagem dos turnos e com isso se formasse 

o cenário caracterizado pela exposição midiática do aborto sobre a postura moral dos candidatos, 

constatamos a necessidade de passar em revista, até aquele momento de disputa eleitoral, o que 

estava sendo alvo das principais discussões. 

 

O fato de o termo Erenice Guerra ser o mais pesquisado no período de 12 a 18 de setembro 

de 2010 comprova a magnitude de proporções imediatas que o escândalo causou na opinião pública, 

pois é justamente um dia depois de vir ao conhecimento público à denúncia pela revista Veja3, de 

que o termo Erenice Guerra começava a ser pesquisado na internet. A acusação era de que Israel 

Guerra, filho da sucessora e braço direito de Dilma Rousseff (PT), a ministra-chefe da Casa Civil 

Erenice Guerra, teria feito lobby cobrando uma taxa de propina de 6% de empresários interessados 

em realizar negócios com o governo e que, supostamente estaria envolvido num esquema montado 

pela própria Erenice no Palácio do Planalto, como publicaram no mesmo dia os jornais online da 

Folha4 e do Estado de São Paulo5, este último classificando a negociata como “central de lobby 

partidário-familiar”. 

  

A partir deste momento, imediatamente à matéria de Veja, Erenice Guerra divulga uma nota 

que vem a público, com o seguinte conteúdo: 

"Sinto-me atacada em minha honra pessoal e ultrajada pelas mentiras publicadas sem a 

menor base em provas ou em sustentação na verdade dos fatos, cabendo-me tomar medidas 

judiciais para a reparação necessária. E assim o farei. Não permitirei que a revista 'Veja', 

contumaz no enxovalho da honra alheia, o faça comigo sem que seja acionada tanto por 

danos morais quanto para que me garanta o direito de resposta", diz Erenice6. 

Ainda em ato de resposta, em nota oficial no dia 14 de Setembro de 2009, chama o 

candidato do PSDB, José Serra, de “aético e já derrotado” e diz que acusações são frutos de 
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“exploração político-eleitoral”. Confirma está última posição no dia 18 de setembro em entrevista a 

revista ISTO É, reafirmando o “momento político eleitoral” e, acrescentando a “necessidade de a 

oposição gerar fatos novos7”.  

 

A partir de 11 de setembro de 2010, foram vários os meios de comunicação que divulgaram 

matérias sobre o possível envolvimento da ministra com o trafico de influência na Casa Civil. Como 

um efeito dominó, isso logo atingiu a candidatura de Dilma Rousseff à presidência da República 

pelo Partido dos Trabalhadores e bases aliadas. Além de Erenice Guerra ser sua sucessora na Casa 

Civil, a cronologia das acusações não se referia ao mês de setembro, mas exatamente há um ano, 

quando a própria Dilma ainda ocupava o cargo de ministra e Erenice Guerra era sua secretária 

executiva. Segundo as denúncias da revista Veja, o filho de Erenice estaria realizando estas 

transações paralelas desde abril de 2009, com o empresário Fábio Bacarat, dono da Via Net 

Express, empresa de transporte de carga aérea e sócio da MTA Linhas Aéreas e que possuía 

objetivos de ampliar seus negócios na área dos Correios. Ainda nesta edição, o empresário afirmava 

que “Erenice e o filho cobravam por empreitada8”.  

 

Sucessivamente às matérias, vieram os posicionamentos de vários políticos de oposição 

sobre o caso. Numa dessas entrevistas, a candidata pelo Partido Verde, Marina Silva, disse que seria 

“preciso investigação e punição” e, pedia para que se fizesse “uma investigação com rigor” 9. Em 

outro momento, o presidenciável de oposição e candidato pelo PSDB José Serra comentava que “a 

Casa Civil estava sendo um foco de problema no Brasil (...)”, lembrando que, como no caso 

Erenice, o “mensalão, na época do Zé Dirceu, foi o centro do escândalo (...)” 10.  

 

Nesta análise de Serra, ao lembrar-se de um passado petista recente citando Zé Dirceu, há 

um reforço oposicionista contra o mau momento da campanha do PT, além de aludir para que os 

eleitores e a sociedade brasileira tivessem uma visão mais macro da história. Essa fala do tucano, 

                                                           
7 Fonte: WEB. Disponível em: 
<http://www.istoe.com.br/reportagens/101542_MEUS+FILHOS+VAO+TER+QUE+VIVER+TODOS+A+MINHA+C
USTA+?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage>. Acesso em: 29 set. 2010 
8 Escosteguy, Diego. O polvo no poder. Revista Veja. 2182 ed. n. 43; pg. 76-84; 11-15 set. 2010. 
9 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,marina-quer-apuracao-e-punicao-para-
denuncia-de-lobby,608790,0.htm>. Acesso em: 18 set. 2010  
10 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/797358-serra-diz-que-casa-civil-se-transformou-
em-centro-de-maracutaia-no-governo-lula.shtml>. Acesso em: 16 set. 2010  



publicada pelo site da folha, propõe uma possível idéia de que temas recentes de corrupção podem 

lembrar casos do passado, como o mensalão. Para reforçar esta hipótese, no dia 12 de setembro 

houve um debate promovido pelo jornal Folha e Rede TV11 e, ainda no primeiro bloco, ao ser 

perguntado sobre quais seriam os maiores fracassos do governo Lula e do PT, José Serra não 

hesitou em citar o mensalão, o dossiê dos aloprados e a quebra de sigilo fiscal da receita - este 

último tendo sua filha como principal alvo. Para completar o clima de acusações motivado pela 

matéria de denúncia da revista Veja, a jornalista Renata Lo Prete, editora da coluna Painel da Folha 

de S. Paulo pergunta à Dilma se ela colocaria a mão no fogo pela sua amiga e braço direito, Erenice 

Guerra. Ao ser questionada a candidata petista afirmou possuir “a maior e a melhor impressão da 

ministra Erenice”, completando mais adiante que achava a acusação uma “(...) manobra eleitoreira 

sistematicamente feita contra ela e a sua campanha”. 

 

Neste debate, sobre as acusações, são vários os momentos de conflitos entre Dilma Rousseff 

(PT) e José Serra (PSDB), comprovando por evidência, até aquele momento, uma atenção maior da 

imprensa e dos meios de comunicação para o possível escândalo da Casa Civil envolvendo a família 

e o nome de Erenice Guerra, sucessora de Dilma.  

 

Aos poucos, esse tipo de cobertura foi tornando-se, teoricamente, favorável às campanhas de 

oposicionistas da candidata Dilma Rousseff (PT), principalmente Jose Serra (PSDB), que até aquele 

instante ocupava o segundo lugar na preferência do eleitorado, como nos mostrava uma pesquisa 

divulgada no dia do debate pelo Instituto de Pesquisa: Sensus12. Para Dilma, em matéria publicada 

no mesmo dia do debate Folha/Rede TV pelo site da Folha, “a tentativa de ligá-la ao escândalo só 

interessaria a pauta negativa e caluniadora do seu adversário (José Serra) 13” e que, portanto, ela 

“não daria mais combustível para isso”, referindo-se ao escândalo Erenice Guerra.  

 

Mesmo depois desta posição de Dilma Rousseff, o assunto continuou tomando conta do 

espaço midiático como comprovam as matérias posteriores que foram gradualmente sendo expostas 

na mídia. Fato é que, neste ínterim, a cobertura da imprensa tomou proporções tão intensas, que 

                                                           
11 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=_oQw7q4raZw&feature=related>. Acesso em: 18 
set. 2010 
12 Fonte: WEB. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/09/14/dilma-amplia-vantagem-em-pesquisa-
cnt-sensus-917627188.asp>. Acesso em: 17 set. 2010 
13 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/797643-e-assunto-de-governo-diz-dilma-sobre-
caso-que-envolve-sucessora-na-casa-civil.shtml>. Acesso em: 23 set. 2010 



uma nova denúncia foi feita contra Erenice Guerra pelo Jornal Folha de S. Paulo14 no dia 15 de 

setembro e, no dia 16 de setembro, apenas cinco dias após a primeira denúncia, Erenice Guerra 

divulga a sua carta de demissão, deixando o cargo de ministra-chefe da Casa Civil. 

 

2.2 – Desenvolvimento (Aborto) 

Na esteira das acusações, supostamente envolvendo o nome da ex-ministra Erenice Guerra e 

do seu filho Israel Guerra, começam a surgir alguns indícios de que o tema do aborto, tão discutido 

por causa do PNDH-3 no início da corrida presidencial, estaria voltando através de e-mails, vídeos e 

textos postados anonimamente na internet. Em matéria, Veja15 publica revelando que, mais 

precisamente no dia 23 de setembro, o site Youtube é inundado de vídeos mostrando Dilma como 

favorável ao aborto. É neste dia também, que o arcebispo de Belém (PA), dom Alberto Taveira 

Corrêa divulga uma carta pedindo para que “todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, dêem seu voto 

somente a candidatos e partidos contrários à descriminalização do aborto”. O fato é que é 

justamente no mesmo dia que acontece o debate da CNBB, onde, como foi previamente divulgado 

pelo jornal online do Estado de S. Paulo16 em matéria do dia 22 de setembro, segundo regras pré-

estipuladas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não haveria perguntas entre os 

candidatos. Esse tipo de formato, como mostrou ser posteriormente, forçou os candidatos a 

responderem perguntas referentes a temas morais, como união civil entre pessoas do mesmo sexo e 

aborto. A questão, ainda em menor escala comparado ao segundo turno, é que a partir deste 

momento, o tema do aborto não fugiria mais dos olhares da mídia.    

 

Paralelamente aos acontecimentos, aproximavam-se os debates em rede nacional que seriam 

exibidos nos dias 26 e 30 de setembro, respectivamente pela Rede Record e Rede Globo. No 

primeiro debate, longe das discussões morais, Dilma é incitada novamente a responder sobre os 

casos de corrupção dentro do governo. Usando o caso recente envolvendo Erenice, a candidata 

verde, Marina Silva, e o candidato Plínio do PSOL, procuram questioná-la. Numa das falas, Plínio 

ironiza a proximidade de Dilma aos acontecimentos, adjetivando-a de ser “conivente e 

                                                           
14 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/798994-auditoria-acusa-irmao-de-ministra-de-
desvio.shtml>. Acesso em: 02 out. 2010 
15 Coutinho, L.; Cabral, O; Segalla, V.; Antes e depois; Revista Veja; 2186 ed. n. 40; pg. 64-67; 13 out. 2010 
16 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,debate-entre-presidenciaveis-da-cnbb-
nao-tera-confronto-entre-candidatos,613593,0.htm>. Acesso em: 04 out. 2010  



incompetente”, lembrando que, “assim como o caso Erenice, a justiça já havia começado a 

investigar a turma do mensalão. Mas o governo não havia revelado a público quem são os 

culpados17”. No dia 28 de setembro, faltando dois dias para o debate da TV Globo, o pastor Silas 

Malafaia da Igreja Assembléia de Deus, seguindo a linha do padre Taveira e a onda na internet, 

também divulga uma carta contra Dilma Rousseff (PT), declarando voto em José Serra (PSDB). No 

mesmo dia, o instituto Datafolha18 divulga mais um levantamento mostrando que Dilma Rousseff 

estava em queda de dois pontos em relação aos seus adversários, fechando com 51% e, portanto, 

dentro da margem de erro de dois pontos, correndo risco de não se eleger no primeiro turno, como 

demonstravam as pesquisas anteriores e se confirmou nas urnas. 

  

Em 29 de setembro, um dia antes do debate que seria exibido pela Rede Globo, a candidata 

Dilma Rousseff, claramente intencionando afastar os boatos sobre a sua possível posição favoráveis 

ao aborto que vinham surgindo na internet, reúne-se com vários líderes religiosos, como publica o 

jornal online do Estado de S. Paulo19. Os conteúdos destes documentos que circulavam na internet 

lembravam os episódios em 2007 e 2009, respectivamente em sabatina pela Folha de S. Paulo e em 

entrevista à revista Marie Claire, onde Dilma teria dito o seguinte: “Abortar não é fácil para mulher 

alguma. Duvido que alguém se sinta confortável em fazer um aborto. Agora, isso não pode ser 

justificativa para que não haja a legalização”. Para Dilma, em matéria do jornal Estado, esses boatos 

seriam “a tentativa de sair mais uma vez do submundo da política e denegrir uma pessoa”. Isso 

confirma a nossa hipótese de que desde o princípio a candidata petista fazia-se de vitima perante as 

acusações que contra ela eram veiculadas na internet, lugar onde iniciaram os boatos. Tanto que, 

naquele mesmo dia, em vídeo postado no site do PT e no Youtube, Lula deixa a seguinte mensagem 

em defesa de Dilma: 

“Estamos a poucos dias das eleições e eu estou vendo acontecer com a Dilma o que 

aconteceu comigo no passado. Quando pessoas saíram do submundo da política mentindo 

ao meu respeito. Dizendo que eu iria fechar as igrejas, mudar a cor da bandeira. Ganhei as 

eleições e o que aconteceu? Mais liberdade religiosa, mais respeito à vida, mais 

                                                           
17 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=f7MH97JfQBE>. Acesso em: 07 out. 2010 
18 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/805607-vantagem-de-dilma-sobre-a-soma-dos-
adversarios-cai-a-2-pontos-diz-datafolha.shtml>. Acesso em: 20 out. 2010 
19 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-tenta-aproximacao-com-eleitorado-
religioso-apos-boatos,617286,0.htm>. Acesso em: 10 out. 2010 



democracia, mais comida na mesa, melhor salário. Isso foi o que eu fiz pelo Brasil e é isso 

que Dilma vai continuar fazendo” 20.  

Além de se posicionar a favor da vida, em alusão aos boatos sobre o aborto difundidos na 

internet, Lula procura vitimar a imagem de Dilma comparando as ofensas de igual forma sofridas 

por ele no passado ao citar o “submundo da política”, formando uma acusação indireta à oposição. 

Ainda no dia 29 de setembro, em mensagem aos seus seguidores, o líder religioso da Igreja 

Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo, dono da Record, em apoio à candidatura de 

Dilma, diria que “quem pensa que está prestando algum serviço ao Reino de Deus, espalhando uma 

informação sem ter certeza de sua veracidade, na verdade, está fazendo o jogo do diabo21”.  

 

Porém, no debate da Rede Globo, o mais aguardado a quatro dias do término do primeiro 

turno por tudo o que havia acontecido com relação aos casos de corrupção e aborto, como são 

expressos em matéria de edição nº 645 da revista Época22, frustração pela falta de combatividade 

entre os dois principais candidatos - Dilma Rousseff (PT) e Jose Serra (PSDB). Com respeito a este 

episódio, Veja23 publica uma matéria chamando o debate de “insosso, insípido e inodoro” 

evidenciando claramente a falta de discussões em torno dos temas mais polêmicos. Nesta edição, 

Veja ainda diria que, “de acordo com a avaliação de sua equipe de comunicação, se o candidato 

(Serra) tocasse em temas sensíveis para a adversária, sairia desgastado junto ao grupo de eleitores 

menos informados”. Talvez constatando esta queda de Dilma divulgada pelo Datafolha, o segundo 

colocado das pesquisas, procurou evitar polêmicas. O ponto importante, que é justamente neste 

espaço de idéias que a candidata do PV, Marina Silva, apresenta-se como uma possibilidade de 

terceira via entre os candidatos petista e tucano, melhores colocados nas intenções de votos. Neste 

caso, Veja profetiza: “se Marina sair das urnas com mais de 15% dos votos, passará imediatamente 

a ser vista como candidata à Presidência da República em 2014”. A questão é que é exatamente isso 

que ocorre. Como nos mostra o gráfico do primeiro turno. Posteriormente, Dilma Rousseff 

receberia 46,91%, José Serra ficaria com 32,61% e a grande surpresa, Marina Silva, com 19,33%. 

 

                                                           
20 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.dilma.com.br/video/lula-faz-alerta-contra-boatos/>. Acesso em: 08 out. 
2010 
21 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,bispo-edir-macedo-diz-que-dilma-e-
vitima-de-mentiras-na-internet,617206,0.htm>. Acesso em: 07 out. 2010 
22Bombig, Alberto; Seis meses em uma semana; Revista Época; 645 ed. pg. 48-50; 27 set. 2010. 
23 Portella, Fábio; Insosso, insípido e Inodoro; Revista Veja; 2185 ed. n. 40; pg. 68-72; 06 out. 2010.  



Mesmo não alcançando o segundo turno, contudo, Marina Silva (PV) atingiria uma margem 

expressiva de votos, suficiente para definir uma eleição no segundo turno, disputado entre PSDB e 

PT. Antes das eleições, porém, a socióloga Fátima Pacheco Jordão, já alertava com respeito a este 

fator. Em entrevista concedida à TV Estadão24 no dia 3 de outubro, ela falou sobre a possível 

transferência de votos da candidata Dilma Rousseff (PT) para a candidata Marina Silva (PV) como 

provável responsável para levar a eleição para o segundo turno. Ainda no dia 2 de outubro, 

confirmando a influência do voto religioso, o Ibope divulgaria uma pesquisa onde Dilma estaria em 

queda de sete pontos percentuais, em clara assimetria comparada a Serra e Marina. 

 

No fim, por causa do resultado das urnas, as eleições do primeiro turno revelaram uma 

tendência a temas religiosos, tendo em vista os quase vinte milhões de votos em Marina Silva, 

freqüentadora da Igreja Assembléia de Deus.  

 

O ponto importante dos acontecimentos, é que quatro dias após, no dia 7 de setembro, o 

deputado Carlos Zarattini do PT de São Paulo declararia pela TV Câmara, que o debate do segundo 

turno das eleições presidenciais deveria ser em torno dos dois projetos para o país que 

representavam as campanhas de José Serra (PSDB) e de Dilma Rousseff (PT). De acordo com 

Zarattini, estes seriam os assuntos predominantes dos presidenciáveis, porém, viria a tomar um 

rumo distinto ao longo do segundo turno. Segundo o deputado, Serra traduzia-se na continuidade de 

uma linha neoliberal trazida por Fernando Henrique Cardoso, e que representava privatizações e 

concentração de renda, ao contrário do PT, que segundo ele, promovia desenvolvimento com 

distribuição de renda.  

 

Com esta declaração, Zarattini confirma a hipótese de investigação de nossa pesquisa ao 

afirmar que “à medida que se utilizam questões que não estão no centro do debate [como foi feito 

em relação ao aborto] se desvia a atenção”. 

Por assim dizer, Segundo Shaw (1979 apud AZEVEDO, 2000, pg. 01):  

“Em função do que se publica ou veicula na mídia o público “sabe ou ignora, presta atenção 

ou descura, realça ou negligencia elementos específicos dos cenários públicos”. Em outras 

                                                           
24 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,onda-verde-pode-levar-eleicoes-ao-2-
turno-diz-sociologa,619589,0.htm>. Acesso em: 13 out. 2010 



palavras, a mídia ao descrever a realidade ou narrar acontecimentos sugere direta ou 

indiretamente ao público uma lista sobre o que é necessário ter uma opinião ou discutir25.”  

Em relação à polêmica que tomou conta do debate na arena política nacional, o deputado 

petista afirmava no mesmo programa de televisão que “descriminalizar o aborto [proposta 

afirmativamente defendida por Dilma Rousseff no começo da campanha] não significava ter uma 

posição favorável ao aborto. A liberalização do aborto é diferente de ser favorável a ele, na tese do 

deputado, pois se tratava de uma questão de saúde pública, de assistência social. O deputado chegou 

afirmar que era importante esclarecer à população que Dilma era contra o aborto e que defendia 

uma mudança na legislação atual26, que autoriza a prática em restritas situações. 

 

Na contraposição do deputado petista, o deputado Antônio Thame, do PSDB de São Paulo, 

rebatia em entrevista pela TV que “o povo mandou um recado muito claro ao não eleger Dilma 

Rousseff no primeiro turno, porque o povo não quer a corrupção”. O deputado parece pretender 

conduzir o debate para outra questão que não fosse a do aborto. Logo, é razoável que se questione 

porque justamente o PT, auto alegadamente vítima no episódio de acusações moralistas em torno da 

questão do aborto, seja quem volte reiteradas vezes ao tema, em propagandas políticas, debates, 

programas eleitorais e entrevistas. (tendo em vista manter o foco, o direcionamento em meio à 

polêmica do aborto). 

 

Em outras questões nas quais o PT enfrentava posição desfavorável, como no debate em 

torno de sucessivos episódios de corrupção no governo, a estratégia era desviar o debate, 

encerrando-o sempre pelo slogan de que o partido era contra a impunidade, “doa a quem doer”.  O 

deputado Thame também afirmava que a ministra Dilma Rousseff teria sido clara na posição em 

relação ao aborto, ao defender a sua descriminalização, posição esta inclusive descrita no Programa 

de Direitos do Partido dos Trabalhadores27. 

 

“A gente tem que recolocar o debate”, propunha o deputado do PSDB paulista. Os 

problemas do país são bem maiores que este, dizia ele, permitindo inferir-se sobre a dúvida em 

                                                           
25Shaw, 1979, pg. 96 apud AZEVEDO, 2000, p. 1 
26 Atualmente no Brasil o aborto é considerado crime, exceto em duas situações: estupro e risco de vida materna; Fonte: 
WEB. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/abortobr.htm> Acesso em: 15 out. 2010 
27 Terceiro Plano Nacional de Diretos Humanos (PNDH-3); pg. 90; Objetivo Estratégico três: Garantia dos direitos das 
mulheres para o estabelecimento das condições necessárias para a sua plena cidadania. 



relação a quem interessaria de fato o alargamento da discussão sobre o aborto. Thame insistia que o 

segundo turno permitiria comparar que os dois projetos dos candidatos são diferentes. 

 

Paralelo aos comentários, a Rede Globo de Televisão abriu o noticiário político de sete de 

outubro de 2010 com a fala de Dilma Rousseff afirmando “sou contra o aborto porque é uma 

violência contra a mulher”. Dizendo-se realista, a candidata disse que era preciso, todavia, 

considerar que existem muitas crianças abandonadas ao craque nas ruas por falta de família e de 

quem lhes dê proteção, parecendo sugerir uma associação direta entre aborto e o problema de 

menores nas ruas. “Mas minha posição é contrária. Por motivo de natureza social, por minha 

formação, sou contra”, disse a candidata. A legislação é clara e “vamos respeitar a legislação”, disse 

Dilma, criando uma circularidade no tema e ganhando a concentração do noticiário político nesse 

item e não outros que interessavam mais de perto para o futuro do desenvolvimento nacional. 

 

Enquanto o noticiário apresentava Dilma em torno da questão do aborto, no mesmo bloco, o 

candidato José Serra era apresentado em imagens tranqüilas, em pé, com sonora afirmando que 

tomava café com amigos e correligionários em lanchonetes do centro de São Paulo. No final da 

matéria, ele afirma que em relação ao aborto tem posição contrária à da candidata Dilma [e ao 

aborto] e que por formação era necessariamente contra a prática. 

 

Serra passa boa parte do programa enfatizando a falta de veracidade de Dilma com relação 

aos temas, onde não quis explicitar, mas deu a entender que eram sobre o aborto. No programa 

eleitoral do dia 08 de outubro, inclusive, ele diz não mudar de “opinião em véspera de eleição”, em 

clara alusão à condenável postura da candidata oponente. Já a presidenciável Dilma, preferiu fazer-

se de vítima nesta sua candidatura, enfatizando os ataques sofridos por Lula na candidatura passada. 

Se este momento estava mesmo tomado por este tal jogo político, na tentativa de mudar o foco das 

discussões, percebe-se que a jogada do PT, surtia um bom efeito, pois ao tempo que Serra 

questionava a posição de Dilma sobre o aborto desqualificando-a, religiosa e moralmente a fim de 

angariar os votos antes de Marina, Dilma se defendia das falsas acusações vindas da internet, como 

o fez em propaganda eleitoral no dia 08/10/2010 ao desabafar que estava “sofrendo na pele uma das 

campanhas mais caluniosas que o Brasil já assistiu”. Assim, o tempo passava, as discussões 

permaneciam no mesmo assunto, fazendo com que a opinião pública refletisse e deliberasse sobre 



estas questões, assim não sendo uma formação genuína e sim um agendamento. Isso confirma o que 

Traquina (1995, pg. 109 apud AZEVEDO, 2000, pg. 01) diz quando: 

À medida que as questões em debate se tornam mais importantes do que a identidade 

partidária ou as linhas ideológicas, a arena política se transforma num “palco central (de) 

uma luta simbólica em torno da construção dos acontecimentos e das questões28” (Traquina, 

1995:109). 

A centralização da “arena política” em torno da questão do aborto, no dia 10 de outubro, em 

debate pela rede bandeirante de televisão, tomou proporções de “luta simbólica” entre os candidatos 

Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB). Nesta altura, ambos possuíam o mesmo discurso, como 

afirma o colunista da Folha, Valdo Cruz, com relação à temática em evidência, tanto que ambos 

consideravam o aborto como um caso de saúde pública29.  

O fato de a imprensa dar continuidade a esta “guerra moral” que se transformara o segundo 

turno das eleições, suscitava a impossibilidade de outros temas surgirem nas demandas da 

sociedade. Possibilidade é que, para o cientista político Bernand Cohen (1963: 120-21) “a imprensa 

não tem êxito dizendo às pessoas como deve pensar. Mas tem sempre êxito dizendo aos seus 

leitores o que pensar”, ou seja, eliminando à influência ao individuo, resta-lhe a escolha, mas como 

é possível orientar a escolha quando o possível direcionamento sobre o que se vai discutir é 

determinado pelas coberturas temático-midiática? Sempre se discutirá o que está em evidência, que 

neste caso, é a posição favorável ou contrária à descriminalização do aborto por ambos os 

candidatos à presidência (que naquele momento, como demonstravam ambas as posições, eram as 

mesmas). 

Neste sentido, 

McCombs e Shaw (1972:177) “chamam a atenção para o fato de que se os meios de 

comunicação de massa têm uma fraca influência sobre a tendência, ou intensidade das 

atitudes das pessoas, em contrapartida, são capazes de fixar a agenda nas campanhas 

políticas, influenciando o aparecimento das atitudes perante os diferentes temas 

políticos30”. 

                                                           
28 Traquina, 1995, pg. 109 apud AZEVEDO, 2000, p 1 
29 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/811234-valdo-cruz-deus-entrou-
na-campanha-presidencial-brasileira.shtml>. Acesso em: 16 out. 2010 
30 McCombs, M. E; Shaw, D. L. 1972 apud AZEVEDO, 2000, p. 1-2 
 



Ainda neste debate, são vários os momentos de ataque mútuo entre os presidenciáveis. 

Dilma, por exemplo, acusa diversas vezes a campanha de Serra de tentar prejudicá-la com 

"calúnias, mentiras e difamações" – novamente se posicionando como vitima. Em outro momento 

dizia que as “calúnias têm sido muito claras em alguns momentos [referindo-se ao vice de Serra, 

Índio da Costa; que estaria alimentando estes tipos de ataque]”. Em resposta, Serra contra-atacava: 

“isso não é estratégia de adversário. São coisas que vão acontecendo. Se trata de ser coerente, não 

ter duas caras [lembrando das posições anteriores de Dilma]. A questão é que na maior parte do 

tempo, viu-se o porquê do objetivo de dois candidatos orbitando ao redor da moralidade.  

Para o governador eleito pelo Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), “a campanha deve 

buscar os votos dos eleitores da Marina” porque “o eleitor da Marina é diverso, de seguimentos 

cristãos, de classe média, que não concorda com a polarização PT/PSDB, que não acha isso bom 

para o Brasil31”. Neste sentido, o provável objetivo encontra-se fora da bipolaridade, isto é, no 

eleitorado de Marina. Mas para conquistar este voto, dentro do cenário que até aquele momento 

estava em evidência para a sociedade, ambos os candidatos procuraram alimentar a temática do 

aborto.  

Levando-se em consideração o que afirmara Ciro Gomes, coordenador da campanha de 

Dilma, dois dias antes do debate em entrevista à Folha32, quando analisou a característica dos votos 

de Marina Silva (PV), ao dizer ser de “natureza ideológica e ética”: logo por isso se questione a 

prioridade de ambos os candidatos circularem em torno da questão. Respectivamente, além do fato 

de o PSDB e PT, no final do primeiro turno, associar os casos Erenice Guerra e Paulo Preto ao 

Mensalão e ao caixa dois da campanha tucana; um estimulo por um debate moral e religioso, 

característica predominante do eleitorado de Marina, só faria com que ambos os candidatos 

mantivessem as suas possibilidades de vitória sem, contudo, afetar suas posições éticas - arranhada 

pelos acontecimentos exteriores. Destarte, manter a pauta sobre está temática contribuiria para o 

não surgimento de outros questionamentos [como as corrupções], o que acarretaria numa perda 

maior de votos do eleitorado ‘ético’ de Marina Silva (PV). 
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 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/810330-governador-eleito-do-es-diz-que-
campanha-deve-tirar-dilma-da-redoma.shtml>. Acesso em: 19 out. 2010 
32 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/811619-escandalos-adiaram-eleicao-afirma-ciro-
gomes.shtml>. Acesso em: 23 out. 2010 



Para constatar a importância deste eleitorado e a preocupação existente em conquistá-lo fora 

do âmbito das discussões sobre casos de corrupção. No dia 8 de outubro, o Datafolha33 divulga uma 

pesquisa sobre a mudança de voto na eleição do primeiro turno. Segundo o censo, dos 19% que 

votaram em Marina Silva, 7% deixaram de votar em Dilma por causa do caso Erenice Guerra. De 

cada quatro entrevistados, um mudaria o seu voto orientado pela Igreja; um pela quebra de sigilo de 

tucanos e dois pelo escândalo na Casa Civil. Alguns petistas ainda comentariam que o caso Erenice 

foi fundamental para que houvesse segundo turno, como o presidente do PT-SP, Edinho Silva. 

Segundo ele, o PT começou “a sangrar nesse eleitorado que estava vindo” e que, por isso, “uma 

parte dele foi para a Marina [Silva, do PV] e o restante para o Serra [José Serra, do PSDB] 34”. 

No dia 15 de outubro, sentindo a real necessidade de fechar um apoio concreto com este 

público religioso, Dilma Rousseff divulga uma carta-compromisso às igrejas para, segundo ela, 

“pôr um fim definitivo à campanha de calúnias e boatos35”. Contudo, mesmo fazendo isso, mantêm-

se a discussão em torno do aborto, tanto que no dia 18 de outubro o jornal Estado de S. Paulo 

publica em sua página a posição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para ele, o tema que 

estava tomando conta do cenário político "é uma questão de convicção pessoal, e não política” 36. 

Entre o início e o final do segundo turno, todavia, tudo se encaminhava a passos largos entre 

pesquisas de opinião e debates eleitorais, mas o tema do aborto permaneceria em evidência 

praticamente até o dia 31 de outubro – dia da eleição. Com respeito a isso, no dia 31 de outubro, o 

Estadão publicou uma matéria intitulada “Ufa, a guerra acabou. Acabou?37”.  

Em uma dessas pesquisas de opinião, divulgada um dia antes das eleições pelo Ibope38, 

Dilma pré-visualizaria uma margem de 56% contra 44% de Serra. Isso acabou confirmando-se nas 

urnas. No fim, Dilma terminaria eleita com 56, 05% e Serra com 43, 95%, isto é, dentro da margem 

de erro. 
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 Fonte: pesquisa Datafolha realizada no dia 08 de outubro, com 3.265 eleitores em 201 municípios, com margem de 
erro máxima de 2 pontos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número 35114/2010 
34 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/810374-presidente-do-pt-sp-admite-que-caso-
erenice-e-aborto-levaram-eleicao-para-2-turno.shtml>. Acesso em: 16 out. 2010 
35 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,sob-pressao-de-religiosos-dilma-lanca-
carta-compromisso-contra-o-aborto,625442,0.htm>. Acesso em: 27 out. 2010 
36Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,fhc-aborto-nao-deve-ser-tratado-como-
questao-eleitoral,626519,0.htm>. Acesso em: 26 out. 2010 
37 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101031/not_imp632453,0.php>. Acesso 
em: 08 nov. 2010 
38 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www.jb.com.br/eleicoes-2010/noticias/2010/10/30/ibope-dilma-chega-a-56-e-
serra-tem-44-dos-votos-validos/>. Acesso em: 06 nov. 2010 



Comparando com o primeiro turno, Dilma receberia aproximadamente 9% de votos a mais 

do que no primeiro turno. Serra receberia os outros 10%, aproximadamente. 

2.3 – Tabela representando a margem de votos dos principais candidatos (%): 

Partido PT PSDB PV 

Candidato (a) Dilma Rousseff José Serra Marina Silva 

Primeiro Turno 46, 91% 32,61% 19,33% 

Segundo turno 56, 05% 43,95% ####### 

  

2.4 – Formulando hipóteses sobre um possível direcionamento (Caso Erenice Guerra [tema 

ético] ao Aborto [tema moral]) 

Em meio ao cenário político e analisando minuciosamente as variáveis até agora expostas, é 

inevitável observar o estrago que tão pouco tempo de Erenice Guerra na mídia causou a candidatura 

de Dilma. Fato que a própria pesquisa do Datafolha esmiúça. Logo se contempla a necessidade de 

pensar nas probabilidades que contribuíram para o palco midiático no segundo turno.  

Partindo deste princípio, surge a questão de como tão pouco tempo de exposição midiática 

(comparado ao aborto) de Erenice afetou a campanha do PT? Isso comprova o hipotético beneficio 

que a maciça cobertura do aborto, desde o final do primeiro turno, no mesmo momento que o 

escândalo na Casa Civil reverberava, trouxe a Dilma. Presume-se que com este cenário, caso o 

escândalo Erenice permanecesse no centro midiático a iminente perda política de Dilma poderia ser 

fatalmente maior, considerando o passado petista de envolvimentos com o Mensalão e os 

Aloprados. A variável, posta nesta pesquisa, é que neste provável agendamento da opinião pública, 

há um reforço indireto, contribuindo para a sociedade pensar na questão do aborto e, não mais nos 

casos de corrupção. 

Contudo, isso não significa que o caso Erenice foi esquecido, simplesmente foi posto em 

segundo plano ao reforçarem as questões morais. 

À medida que a mídia deixou de visualizar as diferenças dos programas de governo para 

cobrir as posições morais dos candidatos, passou também a contribuir para uma despolitização dos 

discursos. Mesmo que os eleitores de Marina Silva, àqueles que deixaram de votar em Dilma, 



fossem predominantemente religiosos, mesmo assim, como demonstrou a pesquisa do Datafolha, 

tinham um apelo à Ética – o que pressupõe uma maior suscetibilidade aos casos de corrupção do 

que moral.  

O próprio marqueteiro de Dilma, João Santana, ao ser entrevistado pela Folha revelou que:  

O caso Erenice foi o mais decisivo porque atuou, negativamente, de forma dupla: reacendeu 

a lembrança do mensalão e implodiu, temporariamente, a moldura mais simbólica que 

estávamos construindo da competência de Dilma, no caso a Casa Civil. Por motivos óbvios, 

vínhamos ressaltando, com grande ênfase, a importância da Casa Civil. Na cabeça das 

pessoas, a Casa Civil estava se transformando numa espécie de gabinete paralelo da 

presidência. E o escândalo Erenice abalou, justamente, esse alicerce39. 

Logo, se vê a necessidade de reordenar a pauta de discussões. A questão é, que desde o 

momento que o tema aborto vazou, como afirma Manoel Fernandes, diretor da Bites, “todo o debate 

em torno da posição religiosa de Dilma e de Serra, incluindo a posição de ambos em relação ao 

aborto, foi construída na internet40”.  

Tendo em vista o beneficio que foi para a continuidade da campanha petista a exploração do 

tema, é normal o questionamento sobre a origem – a internet. Marcelo Branco, coordenador da 

internet de Dilma Rousseff, diz que "tecnicamente, é impossível ter controle sobre o que as pessoas 

criam e distribuem na internet”. Sua afirmação, porém, com relação à obscuridade da origem, 

também nos faz conjecturar na possibilidade de “bode expiatório”, que neste caso, seria o mais 

grave; sendo o tema do aborto uma possível tentativa de inserção do PT para direcionar a opinião 

pública do foco do escândalo Erenice Guerra. 

No caso de José Serra, principalmente no segundo turno em busca de votos, o cenário 

indicava uma necessidade muito grande de conquistar o eleitorado religioso de Marina Silva, e por 

isso, talvez, o estimulo a este tipo de debate atacando constantemente as posições indefinidas de 

Dilma. O outro lado, porém, é que o PSDB foi demasiadamente culpado pelo PT de iniciar e 

divulgar os boatos. Contudo, foi exatamente no dia 23 de setembro, sete dias após a demissão de 

Erenice da Casa Civil, que alguns vídeos mostrando Dilma a favor da descriminalização do aborto, 
                                                           
39 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/826409-caso-erenice-provocou-2-turno-diz-
marqueteiro-de-dilma.shtml>. Acesso em: 15 nov. 2010 
40 Fonte: WEB. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/bbc/818513-campanha-eleitoral-na-internet-ganha-
peso-e-gera-polemica.shtml>. Acesso em: 05 nov. 2010 
 



inundaram o Youtube. Neste sentido, forcemos a nos perguntar qual seria a intenção tucana em 

reforçar o debate Moral (aborto) quando o palco estava favorável à Ética (corrupção), ou melhor, a 

falta dela? 

Levando a posição de dúvida até a última variável, formulemos ainda a hipótese de que o 

público religioso, motivado pelo PNDH-3 (Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos) 

idealizado pelo PT e que, entre outras coisas, previa a descriminalização do aborto, vendo a 

iminente possibilidade de Dilma eleger-se no primeiro turno sem uma real discussão sobre a 

importância do assunto à família, contribui a sete dias do último debate realizado pela Rede Globo, 

para o direcionamento do tema ético ao tema moral? O problema desta constante, dentro do povo 

religioso, são as pesquisas posteriores à eleição, que não elegem Dilma no primeiro turno 

justamente por causa de Erenice Guerra (tema ético).  

Neste cenário, há não ser que haja uma incoerência muito consistente na essência dos fatos, 

tudo indica, num primeiro momento, que houve uma influência muito grande na maneira como 

foram mediadas para a opinião pública as temáticas. Não estamos querendo discutir aqui a 

importância dos temas para a democracia, apenas constatando o que a realidade nos revela: que 

mesmo o caso Erenice perdendo fôlego na mídia (comparado ao aborto) veio a causar mais estragos 

na candidatura da petista entre o público religioso. 

Se 7% dos 19% que votaram em Marina Silva (PV) no primeiro turno emigraram de Dilma 

Rousseff (PT) por causa dos escândalos na Casa Civil, logo é natural concentrar o objetivo nos 

outros 12% no segundo turno (lembrando que Dilma terminaria com 9% a mais de votos comparado 

ao primeiro turno, exatamente dentro da margem dos 12%). Queremos demonstrar com isso que, 

com esta variável, considerando as posteriores pesquisas, já era possível um prelúdio fatídico para 

Serra e Dilma caso viessem ou continuassem a versar sobre corrupção (Erenice Guerra e Paulo 

Preto). Julgando que os partidos já previam isso, segundo os termos utilizados por João Bosco 

Rabello no Estadão, a hipótese de que ambos fariam do “limão” uma “limonada” é potencialmente 

aceitável. 

Apesar do PT perder uma margem considerável de votos que poderiam eleger Dilma no 

primeiro turno e do PSDB ir à busca desta margem no segundo turno, o fato da mudança centro-

midiática dos temas nos leva à última variável: a importância de uma agenda previamente fixada 

com temas que forcem os candidatos a seguirem uma liturgia estritamente democrática visando o 



desenvolvimento do país, além de contribuir para um processo eleitoral e uma sociedade mais 

politizada. 

3.1 – Considerações Finais 

 As variáveis expostas neste artigo procuram evidenciar as metamorfoses temáticas mais 

debatidas e que, dentro do período analisado, potencialmente tiveram mais possibilidades de 

influenciar o eleitorado, – caracterizados pelo escândalo na Casa Civil e a discussão do tema aborto 

– beneficiando a posição ora favorável de algum candidato, ora desfavorável de outro, mas não 

significando, necessariamente, algo prejudicial para os programas políticos dos partidos. O que 

queremos supor, é que apresentando a cronologia dos fatos, além da potencial hipótese de 

falseamento, qualquer partido poderia se beneficiar com a mudança centro-midiática dos temas 

porque isso desviava o debate que prejudicava a uma delas (Beneficio de Dilma) e por outro porque 

destruía a imagem de candidato de valor moral cristão (Beneficio de Serra). No caso da candidata 

Dilma Rousseff (PT), tendo em vista os recentes casos de corrupção, a denúncia de um novo 

escândalo, como foi Erenice Guerra, caso continuasse a ser o centro das exposições midiáticas, 

poderia ser fatal para a construção de sua imagem; já no caso de José Serra (PSDB), tendo em vista 

a religiosidade do público de Marina Silva no segundo turno, o simples fato de dar prosseguimento 

as discussões do aborto questionando as posições favoráveis e indecisas dos petistas com relação ao 

tema, já o favorecia. 

À medida que foram se delineando as mudanças no centro expositivo das temáticas no final 

do primeiro turno, o cenário indicava nas urnas, Marina Silva (PV), terceira mais votada, com uma 

margem de aproximadamente 20 milhões de eleitores. Levando-se em consideração à força eleitoral 

e a característica predominante deste eleitorado de tipo religioso, estimular um debate moral no 

segundo turno não era, necessariamente, de modo ruim, para ambas as coligações petistas e tucanas. 

Como já foi exposta em pesquisa do Datafolha, no final do primeiro turno, grande parte do 

eleitorado de Marina emigrou de Dilma por causa dos escândalos na Casa Civil e não, como se 

supunha, das posições duvidosas dela quanto ao aborto. Partindo disso, a hipótese de que o 

falseamento no centro-midiático poderia beneficiar um ou outro candidato, é perfeitamente viável já 

que, se o público afetou-se muito mais com a falta de ética no primeiro turno, este tipo de 

continuidade na exposição (caso Erenice) poderia prejudicar ainda mais a campanha petista caso 

fosse levado adiante.  



Para o candidato do PSDB no segundo turno, o estimulo na manutenção do tema aborto 

poderia ser um beneficio motivado pelo questionamento das posições com implicações religiosas de 

Dilma Rousseff. Tanto que, foram vários os programas tucanos criticando o PT e dizendo-se a 

“favor da vida” – uma amostra de que o público alvo com todos esses ataques era o eleitorado de 

Marina Silva. Nesta onda, ao mesmo tempo e em contraposição, o PT aparentava construir uma 

imagem de vitima sobre Dilma Rousseff como que duvidosamente atraindo cada vez mais o 

adversário a permanecer no jogo da discussão, afirmando em várias propagandas eleitorais, o 

suposto ataque da oposição por meio de alguns veículos de comunicação: como a internet. Contudo, 

sendo este tipo de mídia isento, muitas vezes, de responsabilidade e credibilidade na informação, a 

idéia de que qualquer um poderia fazer uso da ferramenta para vencer o jogo político, é um fato – e 

isso cabe tanto ao PSDB como o próprio PT – pois não temos exatidão quanto à origem da 

informação. 

 “a tentativa de políticos e elites de administrar a visibilidade e fazer repercutir discursos e 

versões do próprio interesse no espaço de visibilidade midiática constitui-se num campo de 

estratégias e contra-estratégias, como em qualquer jogo político”. (2003: 19) 

Esta possível aparência vitimatória na visibilidade poderia servir à manutenção de manter os 

olhares da sociedade distante do escândalo na Casa Civil. Prevendo isso, lembremos o deputado 

Antônio Thame, do PSDB paulista, em relação ao suposto posicionamento do PT frente aos temas, 

quando expõe a necessidade de “recolocar o debate” que, segundo ele, beneficiava a campanha de 

Dilma porque não evidenciava o tema mais grave, isto é, os constantes casos de corrupção no 

governo. Por outro lado, o fato de fazer uso da temática em beneficio próprio, como o PSDB o fez, 

ao atacar Dilma Rousseff, não pode deixar de ser analisado como uma tentativa de estratégia – 

considerando a característica dos eleitores de Marina Silva (PV). 

Neste sentido, parece razoável admitir que ambas as coligações tinham tudo para se valer 

desse meio, isto é, direcionar o foco da opinião pública. Analisando-se as evidências, quase que 

como uma ferramenta, a estratégia de falseamento, como é provável neste cenário, é potencialmente 

útil ao objetivo de servir, em ambos os casos, a interesses eleitorais. Contudo, ao mesmo tempo em 

que a prática pode ser extremamente favorável a quem dela faz uso, pode ser um mecanismo 

instável e perigoso, considerando a imprevisibilidade comportamental no julgamento do eleitor 

perante as multidimensões do jogo político e da exposição midiática. 
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