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RESUMO 

 
PACHECO, Nathalia da Silva. De ameaça à renovação: imagens discursivas de um 
candidato à presidência da República em programas do Horário Político Gratuito 
Eleitoral. Brasil, 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências da Linguagem) – Instituto 
de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 
Este trabalho, inserido no âmbito dos estudos discursivos, discute quais são as 

imagens discursivas projetadas por um candidato em período de campanha eleitoral. 

A partir da análise do gênero Programas do Horário Político Gratuito Eleitoral 

(HPGE), busca-se identificar (a) imagens constituídas do enunciador-candidato José 

Serra, no período que compreende sua campanha eleitoral à Presidência da 

República em 2010 e (b) mudanças nessas representações materializadas nos 

enunciados e sustentadas por diferentes cenografias. O corpus de análise é 

constituído de três programas do HPGE do candidato Serra, coletados na internet. 

Os materiais selecionados foram organizados respeitando a sequência temporal do 

período da campanha eleitoral à presidência. Considerando o gênero escolhido 

como uma produção discursiva complexa e sua relação com a mídia, elaborou-se 

um método de análise, que denominamos transposição em roteiro, com a finalidade 

de abordar outras materialidades constitutivas desse tipo de gênero do discurso. 

Para a realização deste estudo, recorreu-se ao aporte teórico da Análise do Discurso 

de base enunciativa, em especial ao conceito de cenografia (MAINGUENEAU [1984] 

2008). Os resultados da análise empreendida permitiram identificar duas imagens 

discursivas em embate: a de sucessor e de opositor. Em cada uma dessas imagens, 

é possível observar outros traços que se articulam e auxiliam na composição de 

cada uma delas, bem como na acentuação ou diminuição de uma em favor da outra. 

A pesquisa visou ao exercício de análise intersemiótica (MAINGUENEAU [1984] 

2008), que desse conta de questões que envolvem os textos atuais em suas 

diversas materializações e contribui socialmente para o entendimento do universo 

político- partidário brasileiro e suas transformações. 

 

Palavras-chave: discurso, mídia, imagem discursiva, cenografia, campanha política. 



ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to do a discussion about discursive images 
projected by a candidate in electoral campaign period. From the analysis of a specific 
genre, HPGE programs, we try to identify (a) what the images projected by the 
candidate José Serra in his presidential campaign in 2010 and (b) what are the 
changes embodied in those representations and statements supported by different 
sceneries. The corpus of analysis consists of three HPGE programs of candidate 
José Serra, collected on the internet. The selected materials were organized 
according to a temporal sequence, to cover the whole period of the candidate 
political campaign. Understanding the chosen genre as a complex discursive 
production and its relationship with media, it was also necessary to draw up an 
analysis method, called here “script transposition”, which give more visibility to other 
materiality present in this type of construction. The theoretical basis, used in this 
work, is extracted of the French Discourse Analysis basis. We concern two specific 
concepts: the scenography and intersemiotic analysis (MAINGUENEAU [1984] 
2008).  

The results of this analysis indicate a link between written, pictorial and aural 
materiality that contributes to the generation of two discursive images in struggle: the 
successor and the opponent. In the same way, in each of these images, it is possible 
to observe other traits that are articulated and assist the composition of the two main 
images, as well as a boost or decrease in favor of another. 

The research is thus an exercise in attempting an intersemiotic analysis 

(MAINGUENEAU [1984] 2008), which gives an account of the issues surrounding the 

texts present in its various incarnations. 

 
 
Keywords: Discourse, media, discoursive image, scenography, political campaign. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os discursos religiosos, jurídicos, terapêuticos, e em parte 
também os políticos, não são dissociáveis desse exercício 
de um ritual que determina para os sujeitos falantes, ao 
mesmo tempo, propriedades singulares e papéis 
convenientes. 
 
Michel Foucault  

 

Por que nos queixamos que os homens políticos “não dizem 
a verdade”? Por que exigimos que eles sejam “mais 
transparentes”? Por que desejamos “que de agora em 
diante haja menos distância entre os representantes e os 
representados”? 
 

Bruno Latour 

 

 Disputa eleitoral e democracia são temas de muitos debates e discussões. 

Nessas reflexões, muito se diz sobre a imagem que se quer projetada e a 

efetivamente projetada pelos candidatos durante esse período e como ela influencia 

direta ou indiretamente os resultados nas urnas.  

 Esse movimento é evidenciado e reforçado nos mais diferentes meios de 

comunicação social. Um exemplo disso encontra-se em uma matéria veiculada pelo 

site da BBC, no período de campanhas eleitorais no Brasil em 2010. Nela, 

apresenta-se tanto uma análise da “performance” dos dois principais1 candidatos à 

presidência do Brasil, em seus primeiros programas eleitorais, divulgados na TV, 

como também da temática desenvolvida nesses programas. 

Os principais candidatos Dilma Roussef e José Serra usaram suas primeiras 
transmissões para se concentrar em suas próprias histórias de vida e evitaram criticar 
um ao outro. (...) Ambos adversários usaram a sua primeira transmissão para falar 
sobre suas experiências de infância e sua paixão pelo Brasil. (Tradução nossa)

2

   

Outras fontes são quatro edições da revista VEJA3, publicadas ao longo do 

ano de 2010, no período entre fevereiro e agosto, que trazem como matérias 

                                                             
1
 Em 2010, Dilma e Serra eram considerados os principais candidatos à presidência por fazerem 

parte dos dois partidos de maior representação no país. Dilma estava aliada ao Partido dos 
Trabalhadores (PT)  e Serra ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 
 
2
 Main candidates Dilma Rousseff and Jose Serra used their first broadcasts to focus on their own life 

stories and avoided criticizing one another (…) Both contenders used their first broadcast to speak 
about their childhood experiences and their passion for Brazil.  
Matéria publicada em 18 de agosto de 2010. Disponível em: BBC.co.uk. Acesso em: 02/03/11 
 
3
 Edição 2153, ano 43, nº 08 – 24 de fevereiro de 2010; 
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principais questões voltadas para a forma de apresentação dos candidatos à 

presidência, que englobam desde a história da vida do candidato às estratégias 

utilizadas pelos mesmos na corrida pela conquista de votos. Em uma das matérias, 

que tratava sobre a trajetória do candidato José Serra, bem como sua postura 

durante sua campanha, destaca-se o seguinte trecho: 

Embora esteja bem posicionado nas pesquisas, o candidato tucano tem a clara noção de 
que o mapa eleitoral neste momento é muito mais favorável para ele nas regiões Sul, 
Centro- Oeste e Sudeste do que no Norte e no Nordeste, onde sua principal adversária, 
Dilma Roussef, deve levar a melhor. Foi por isso que o primeiro estado visitado por Serra 
após o lançamento de sua campanha foi a Bahia. No mercado modelo de Salvador, ele 
cantou versos de Ataulfo Alves numa roda de samba (“Atire a primeira pedra, ai, ai, ai, 
aquele que não sofreu por amor.”), amarrou uma fitinha de Nosso Senhor do Bonfim no 
pulso e abraçou quem passou pela sua frente. 
 (SABINO; OYAMA; PORTELA, 2010, p.66) 

 

A partir das discussões e dos comentários que circulam na mídia, é possível 

observar que é cada vez mais latente, entre os candidatos, a preocupação com 

aquilo que é divulgado, com a formulação de suas campanhas. Todo o esforço 

empregado está em construir uma figura que se adeque às expectativas da 

população, que se enquadre nos padrões socialmente estabelecidos, criando 

moldes do “bom” representante do povo.  

Nos programas de campanha dos candidatos à presidência do Brasil em 

2010, apresentados em horários gratuitos eleitorais, em redes de televisão, rádio e 

até mesmo nos sites desenvolvidos para esse fim, percebia-se uma grande 

preocupação em relação à composição de uma figura que aparentasse verdade, que 

estivesse intimamente ligada e preocupada às questões populares, ou seja, 

preparada para ocupar o cargo ao qual estava se candidatando.  

Temas como vida pessoal, trajetória política, liderança, amor pela pátria, 

convivência com os populares e atenção às suas necessidades se conectavam à 

forma como se expunham fisicamente, seja em fotos ou vídeos, mostrando olhares 

radiantes e seguros e chamavam a atenção para o modo de configuração da 

imagem do político pela mídia. Em comunhão a essas estratégias, observavam-se 

ainda traços linguísticos que auxiliavam na criação dessas figuras sólidas, como, por 

exemplo, o uso constante de pronomes em primeira pessoa, de alguns vocábulos 

cujos sentidos voltam-se às ideias de certeza e respeito, o uso reiterado de verbos 

                                                                                                                                                                                              
  Edição 2161, ano 43, nº 16 – 21 de abril de 2010; 
  Edição 2169, ano 43, nº 24 – 16 de junho de 2010; 
  Edição 2178, ano 43, nº 33 – 18 de agosto de 2010. 
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como “fazer”, “respeitar”, “amar” entre outros, como demonstrado nos trechos 

abaixo, retirados dos programas eleitorais de alguns candidatos à presidência, que 

ora falavam e ora eram falados: 

 
A Dilma tem essa habilidade de construir essas soluções com os diferentes 
participantes dessas soluções (...) Grande parte do sucesso do governo está na 
capacidade de coordenação da companheira Dilma Roussef. Acho que não existe hoje 
ninguém no Brasil mais preparado do que a Dilma (...) Nós demonstramos através de 
práticas que respeitamos o povo brasileiro. 
 
(Trecho extraído do primeiro programa de Dilma exibido no Horário Político Gratuíto 
eleitoral (HPGE), em 17/08/2010. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=AY-u54xka24. Acesso em: 12/04/13. Grifo 
nosso) 
 
Eu vim para mostrar a você a minha vida, as minhas experiências, as minhas 
realizações e os meus projetos para o nosso país progredir, seguir em frente. É um 
direito seu conhecer bem os candidatos. Avaliar, comparar o que cada um fez e, 
naturalmente, se fez. Eu tenho muito orgulho de estar aqui. 
 
(Trecho retirado do primeiro programa de José Serra exibido no HPGE em  17/08/2010. 
Disponível em: www.youtube.com. Acesso em: 17/10/2011. Grifo nosso) 
 
Você sabia que Marina Silva foi a senadora mais jovem do Brasil? Marina Silva 
representa um novo modelo de fazer política no Brasil. Suas ideias são 
comprometidas com o desenvolvimento sem destruição. 

 
(Trecho retirado do programa de Marina Silva, exibido no HPGE em 14/09/2010. 
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=BGJsD9XeQH8 Acesso em: 12/04/10. 
Grifo nosso.) 

 

Frente a essas falas, cabe discutir/ interrogar quais as configurações da 

imagem de um candidato político em época de campanha, que novas práticas 

permeiam e validam essa nova postura e como se constitui esse novo sujeito, 

expresso nesses discursos, como diria Foucault ([1970] 2005) dotado de 

propriedades singulares e ocupando papéis convenientes. Ou ainda, como 

questiona Latour (2004), sobre a necessidade de uma aproximação desses sujeitos, 

ou melhor, da imagem desses candidatos com seu “público”. Segundo o autor, a 

crise da representação política não se justificaria senão pela incompreensão sobre 

sua natureza. A constituição da imagem política seria algo que passa por constantes 

julgamentos e reavaliações que podem ou não legitimá-la e o constante incômodo 

sentido pelos que com ela se defrontam estaria justamente neste embate entre o 

que seria dito verdade ou mentira. (LATOUR, 2004) 

Os trechos dos programas eleitorais dos candidatos à presidência citados 

anteriormente, já nos fornecem pistas textuais que apontam para a ideia de uma 

http://www.youtube.com/watch?v=AY-u54xka24
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=BGJsD9XeQH8
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imagem que se quer referencial. Entretanto, a formação dessa imagem discursiva 

percorre caminhos ainda mais extensos e complexos.  

A pesquisa aqui desenvolvida nasce da necessidade de compreender como 

se constrói discursivamente a imagem de um candidato ao cargo político 

presidencial em um gênero do discurso específico: programas do Horário Político 

Gratuito Eleitoral (HPGE). Dada a multimaterialidade deste gênero, entende-se que 

o processo de configuração de imagens discursivas engloba não somente o 

levantamento de marcas textuais, como também pistas não verbais, em um exercício 

intersemiótico de análise dos enunciados. 

A iniciativa surge a partir de uma inquietação frente ao modelo e às 

estratégias utilizadas nas campanhas dos candidatos, bem como as formas de 

posicionamento que adotaram na campanha eleitoral, no Brasil, em 2010. 

Conforme circulava à época e como assinalam posteriormente alguns 

pesquisadores em Marketing e comunicação política, essa forma de posicionamento 

sofreu influências, em boa parte, pela inovadora campanha de Barack Obama, nos 

EUA, em 2008.  

Seguindo o exemplo de Obama, os responsáveis pelo marketing político reconheceram a 
importância e a força da internet e das  mídias sociais como meio de divulgação imediata 
e a utilizaram em grande escala. O primeiro a se valer dessa estratégia midiática foi o 
candidato José Serra, do PSDB, seguido pelas outras duas candidatas.  
O objetivo dos profissionais responsáveis pelas campanhas políticas é estabelecer um 
diálogo entre o candidato e seu eleitor, dando a idéia ao eleitor de uma possível 
proximidade entre eles, construindo uma imagem positiva que resulte em votos no dia da 
eleição. (TAPPI, 2011,p. 5) 
 

Segundo o fragmento lido, na campanha norte-americana, o grande enfoque 

estava na constante preocupação do candidato em construir uma imagem popular, 

que se aproximasse dos eleitores, que valorizasse características comuns e não 

aquelas que o diferenciavam, construindo assim representações de si que 

estivessem em consonância com seus objetivos de campanha. 

Obama teve de criar a sua identidade compatível com o sonho americano, sonho de uma 
classe média rápida em rotular Obama como “elitista” e “exótico”, codinomes para 
“diferente de nós”. Na estratégia, os assessores incluíram mudanças de hábitos do 
candidato na busca de “ser gente como a gente”. Obama se propôs a vivenciar relações 
estreitas com a comunidade a partir de uma abordagem antropológica e tecnológica 
pautada na magia relacional, na qual relações de pseudoproximidade foram criadas e 
veiculadas nas diversas mídias produtoras de representações sobre uma efetiva maneira 

de viver da sociedade.  (ROCHA,1995, apud. FRANCO,2009, p.2) 
 

Nessa forma de apresentação, pautada na constante atualização do eu através da 

mídia, ou seja, nas constantes modificações e interferências na imagem do 

candidato, produzidas pelos meios midiáticos, chamou a atenção de muitos, fazendo 
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com que outros políticos, em outros países, seguissem o modelo inaugurado por 

Obama. 

 Questionando a nova formação da subjetividade, Paula Sibilia (2008) afirma 

que a manifestação pública do eu na sociedade moderna se torna importante e se 

dá pela constante atualização dessa configuração. Segundo a autora, o movimento 

moderno apaga a história do eu na medida em que considera o tempo presente a 

expressão perfeita dos fatos. Ou seja, não há mais a ideia de um passado linear, 

muito menos de um futuro a se construir. O que existe é o agora e esse sim deve ser 

validado. Nesse sentido, a instantaneidade alia-se à performance. Quanto mais 

atual/ atualizado, mais integrado estaria o sujeito no mundo. 

Um exemplo desse reinado absoluto do presente está na utilização frequente 

de blogs, sites de relacionamento, fotologs, em que a configuração do eu se renova 

de forma constante e instantânea (SIBILIA, 2008, p.116-119) e que se tornou 

também parte da estratégia de campanhas políticas nos últimos anos. 

Seguindo com suas reflexões, a autora afirma que o eu presente se utiliza de 

fatos passados como um pedestal para sua consolidação, mas que essa utilização 

não se dá com um resgate total dos fatos. Ao contrário, para validar a subjetividade 

construída no presente, o sujeito, como em um filme, um programa, escolhe os 

ângulos que lhe são favoráveis, edita, muda, dá foco ou não àquilo que lhe parece 

pertinente (SIBILIA, 2008, p.120). Assim, cria-se um espaço em que se pode apoiar 

para moldar a imagem do eu presente. 

Ao voltar o foco dessas reflexões para o cenário político eleitoral, vê-se que 

muito do que é afirmado por Sibilia se aplica aos novos modos de construção das 

imagens dos políticos nas últimas campanhas eleitorais, justificando-os. 

Entre as novas práticas adotadas pelos candidatos, é possível perceber uma 

constante reiteração de ideias referentes ao momento atual. Nota-se uma profunda 

preocupação em relação à imagem apresentada, cujo passado reforça a posição 

positiva no presente. Assim, o esforço dos candidatos está na adoção de uma 

postura, um posicionamento e, sobretudo, na construção de uma imagem que se 

apoia em traços dominantes, reforçando-os junto aos eleitores, imagem esta que se 

desvincula muitas vezes da ideia de coligação partidária. O que se oferece ao eleitor 

é a composição de uma personagem que individualiza um coletivo. 
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Um bom exemplo pode ser encontrado no pronunciamento do então 

candidato à presidência, José Serra, em seu primeiro programa eleitoral divulgado 

na TV em 2010. Nesse programa, ele diz: 

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 a você a minha vida, as minhas 
experiências, as minhas realizações e os meus projetos para o nosso país progredir, 
seguir em frente. É um direito seu conhecer bem os candidatos: avaliar, comparar o que 

cada um fez e, naturalmente, se fez.
4
 

 

Nesse trecho, o uso reiterado de pronomes de primeira pessoa do singular 

sugere a preocupação do candidato em afirmar seu “amor” pelos eleitores, seu 

interesse pela opinião deles e, ao mesmo tempo, em mostrar, construir a sua 

imagem frente a eles. Imagem esta que é reforçada pela simulação de uma relação 

de proximidade com o eleitor, através do uso do “você” e de “seu”. Em nenhum 

momento ele se apresenta como representante de um partido. 

Ao contrário, o enfoque está no indivíduo candidato e não em outros fatores, 

pois, de modo geral, a ideia da “boa” escolha eleitoral pressupõe um “bom” 

conhecimento daquele que irá lhe representar e isso inclui a noção de fatores como 

a vida pessoal, as experiências políticas, realizações, projetos, entre outros.  

Essa é uma posição adotada não só por Serra, mas por outros candidatos, 

que a todo tempo, em suas campanhas, buscam estratégias de recorte e 

configuração de si mesmos, remetendo ao senso comum do “candidato mais 

preparado”. 

Eu venho do Brasil profundo, do povo trabalhador, dos bairros e das comunidades, das 
mulheres que sustentam as casas e mantém a família unida, do agricultor, do 
seringueiro. Mas eu represento também o Brasil jovem, que sonha com as 
oportunidades do século XXI. Eu quero unir a tradição e a modernidade (...) 
(Trecho retirado do programa de Marina Silva no HPGE, em 30/09/10. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=aE1f8bCNZPQ. Acesso em: 12/04/13) 
 
Eu tenho a chance de consolidar um processo de crescimento do Brasil, de inclusão dos 
brasileiros, de melhoria de vida das brasileiras. Eu tenho essa oportunidade. 
(Trecho extraído do programa de Dilma Roussef no HPGE, em 28/10/2010. Disponível 
em: http://www.youtube.com/watch?v=16O514tg3. Acesso em: 12/04/13) 
 

Isso acontece, sobretudo, quando esses sujeitos estão enquadrados em um 

sistema democrático representativo. Diferentemente do conceito de democracia 

                                                             
4
 Trecho retirado da fala de José Serra em seu primeiro programa eleitoral exibido em rede de 

televisão aberta em 17/08/10. Vídeo disponível em www.youtube.com.brwatch?v=jaFp3BuywsI.  
Acesso em: 22/07/11. Alguns termos foram destacados em negrito pela pesquisadora, a fim de 
ressaltar traços que compõem a imagem discursiva do candidato. 

http://www.youtube.com/watch?v=aE1f8bCNZPQ
http://www.youtube.com/watch?v=16O514tg3
http://www.youtube.com.brwatch/?v=jaFp3BuywsI
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grego, que limitava a ação política a alguns membros da sociedade, o sistema 

representativo abre espaço para a participação mais numerosa de cidadãos.5  

Respeitando os princípios da isonomia e da isegoria6, no processo 

democrático representativo, todos têm o direito, regulado por lei, de manifestar sua 

opinião política. Entretanto, esta opinião se manifesta através da composição de um 

corpo de representantes, escolhidos por votação, e não por todos os cidadãos. 

Supõe-se que esses representantes têm o dever de agir em nome da coletividade, 

respeitando e prezando pelos direitos fundamentais de todo cidadão, assim como 

está expresso em nossa constituição. 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 

I - a soberania 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

7
 

 Observa-se que, na escrita da lei, no trecho do parágrafo único, a referência à 

representação vem expressa antes da referência ao exercício do poder direto. 

Essa evolução da forma de organização democrática, influenciada pelas 

ideias liberais, acarretou também uma nova caracterização da personalidade 

política. A partir da instauração da democracia representativa e do surgimento das 

novas tecnologias, surgiu por assim dizer um novo político, profissional, que dedica 

                                                             
5
 Deve-se ressaltar que a participação desses cidadãos se dava somente sobre o viés quantitativo, 

pois mesmo em grandes números não tinham muito poder de decisão. 
 
6 O conceito de  isegoria constitui um dos pilares do modelo democrático grego. Segundo esse 

princípio, todo cidadão tem o direito de expressar-se na assembleia dos cidadãos, podendo falar por 

um período igual aos demais participantes sem ser interrompido. Assim sendo, os princípios da 

isonomia e da isegoria conferiam ao cidadão a plena manifestação de seus direitos e sua 

representação efetiva nas assembleias públicas. Entretanto, é importante lembrar que o sistema 

democrático grego não conferia voz a todos os cidadãos, estando excluídos, por exemplo, escravos, 

mulheres, entre outros. 

7
 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título I – Dos princípios fundamentais. Art. 

1º. 
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sua vida e seu tempo à construção de uma carreira, ou melhor, de uma imagem que 

desperte a confiança e a identificação do povo. 

 Essa “profissionalização” do sujeito político é abordada por Silvano Belligni 

(1983) ao definir os conceitos de aparelho partidário e profissionalismo político. 

Nessa descrição, ele salienta que a formação do aparelho dos partidos políticos vai 

se modificando a partir da “democratização do sufrágio” (BELLIGNI, apud. BOBBIO, 

1983, p.49).  

 Considerando essa dimensão, surge também uma nova concepção que vê a 

atuação política não mais como um mérito, ou melhor, como uma escolha voluntária, 

mas sim como uma carreira, como uma profissão para a qual o candidato dedica sua 

vida. 

É a crescente racionalização das técnicas eleitorais que exige, na estrutura interna dos 
partidos, principalmente dos partidos de base proletária, o recurso à organização 
burocrática, levando à substituição do político diletante pelo político de profissão, político 
que não vive não só para a política, mas também da política, no sentido de que se 
dedica a ela cotidianamente, fazendo dela a fonte do próprio sustento e a principal 
chance de promoção social. (BELLIGNI, apud BOBBIO, 1998, p.49-50) 
 

 Essa “profissionalização” do sujeito político também acabou por modificar as 

práticas dentro da própria política institucional. Em face de ganhar a eleição e 

“capturar” os eleitores, o processo de campanha política se tornou muito mais 

competitivo e com um tom clientelista. Com o voto obrigatório, os eleitores precisam 

escolher um candidato, seja ele o “mais preparado”, o “mais bonito”, o “menos pior”, 

ou o “conhecido de família”.  

Assim, como em um comércio, todas as ações desses políticos profissionais 

passaram a se voltar a interesses de grupos de eleitores aos quais eles se dirigiam, 

visando à aquisição de votos. O que importa é a satisfação desses “clientes” 

especiais, portanto, tudo deve ser feito para alcançar esse objetivo. “Os partidos 

tendem a transformar-se em empresas, onde o poder está em mãos daqueles que 

neles trabalham com continuidade.” (BELLIGNI, apud BOBBIO, 1998, p. 50) 

Há então uma espécie de movimento de mercantilização política, que pode 

ser observado com o surgimento de novas estratégias de marketing político, bem 

como pelo surgimento de expressões do tipo propaganda política, anúncio político, 

etc. Além disso, pode-se destacar o surgimento cada vez mais constante de 

manuais de comportamento, vestimenta, pronunciamentos políticos, a encomenda 

de pesquisas e o surgimento de inúmeros gráficos de comparação entre 

campanhas, os investimentos monetários que são utilizados em cada uma dessas 
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campanhas, entre outros. Podemos também citar o surgimento de novas profissões 

relacionadas como os administradores de campanha, tesoureiros, avaliadores de 

opinião, profissionais especializados em redação de discursos políticos e mais 

recentemente os profissionais em media training, uma área especializada na 

preparação de pessoas para situações de relacionamento com a imprensa e a 

mídia. No caso dos políticos, esse treinamento possibilita uma espécie de ensaio 

para as diversas situações de exposição às quais eles são submetidos. 

 Assim também surgem novas “tendências” eleitorais, acarretadas por esse 

modelo clientelista. São estratégias de todo tipo, desde panfletos a comícios, shows, 

caminhadas com eleitores e um sem fim de recursos, que surgem e desaparecem, 

conforme a necessidade e o momento em que se dão essas campanhas. Todos 

esses recursos são utilizados para atender às expectativas de uma performance 

individual bem sucedida. 

A partir da ampliação dos recursos de mídia, por exemplo, as campanhas 

eleitorais foram se modificando de forma a contemplar todos os recursos a ela 

oferecidos. Com a abrangência das redes de comunicação aberta, tornou-se muito 

mais eficaz a divulgação de propostas e da própria imagem dos candidatos por meio 

de programas eleitorais, que dispõem de horário próprio de exibição. Esses 

programas acabaram por favorecer a corrida até as urnas, pois, através deles, o 

candidato consegue falar a um número infinitamente maior de eleitores em relação 

aos antigos comícios.  

Ao pensarmos nessas inovações na forma de se fazer campanha, veremos 

que elas também alternaram alguns aspectos da democracia. Um deles é o contato 

direto entre político e eleitor, propiciado pelos comícios. Não existe no programa 

eleitoral a figura do eleitor real, mas a de um projeto virtual. O candidato não se 

expõe, não interage, não pode ser questionado. A ideia de um partido, de uma 

coligação perde força. Assim também, as leis que regulam essa atividade eleitoreira 

na TV, não garantem o mesmo espaço para todos os candidatos, tendo os de maior 

representação na câmara, um tempo superior aos demais de menor representação. 

 Apesar disso, esses recursos surgem para construir a imagem que se 

pretende impecável de um político, mostrando todo o seu comprometimento, 

integridade e compromisso para com as questões públicas. Mais que isso, o novo 

representante da nação precisa convencer através de um discurso popular e que 
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aparente verdade, ou seja, tudo o que ele diz, bem como a forma e o lugar em que 

se diz são preparados para propiciar a projeção dessa imagem carismática.  

Max Weber (2004), ao elencar as três formas de exercício da autoridade, 

define o carisma como uma forma de poder, que pode ser legitimada por um viés 

sobrenatural, profético, heroico, extra-humano, ou por qualidades excepcionais do 

indivíduo. Partindo de uma dessas premissas, o líder carismático promoveria uma 

fala pautada em um caráter emotivo, que levasse a adesão e a crença dos ouvintes 

em suas ideias e em seu poder, confiando-lhe liderança. 

A partir dessas considerações, pode-se dizer que a apresentação da imagem 

dos políticos atuais está relacionada a essa ideia de autoridade carismática proposta 

por Weber, uma vez que os discursos construídos pelos mesmos são encenados em 

um espaço determinado por um sujeito que se faz, ao mesmo tempo, narrador e 

ator, e que busca por meio desses instaurar-se em uma disputa de poder. 

 Enquadrando a pesquisa no cenário político brasileiro, nos pareceu 

primeiramente relevante uma análise das campanhas eleitorais à presidência, visto 

que esse é o mais elevado cargo político, ocupado por um representante, eleito 

diretamente pelo povo, além de ser também o período de campanha mais elaborado 

e mais discutido entre os meios de comunicação. 

 A partir das pesquisas e do levantamento de materiais relativos a essas 

campanhas, decidiu-se pela análise de três programas políticos do candidato à 

presidência José Serra, em sua campanha em 2010.  

Os motivos para a escolha desse candidato e desse período de campanha 

não foram arbitrários e pautaram-se nos seguintes argumentos: entre todos os 

candidatos que disputaram as eleições nesse período, José Serra era aquele que 

possuía maior experiência em campanhas a cargos eleitorais; já havia disputado 

anteriormente uma corrida presidencial, em 2002, sendo candidato do partido da 

situação e representante do então presidente Fernando Henrique Cardoso,8 e 

voltava a disputar uma eleição à presidência em um momento histórico e político 

completamente distinto. Nas eleições de 2010, Serra situava-se, na esfera 

institucional, entre o(s) partido(s) da oposição, pois o Brasil era, naquele período, 

governado por Luís Inácio Lula da Silva, do PT. Sendo assim, esse candidato 

                                                             
8
 Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil, assumindo o cargo em 1995. Sendo reeleito, 

seu mandato teve fim em 2002. Nesse período, José Serra atuou como Ministro do Planejamento e 

posteriormente como Ministro da Saúde.  
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posicionava-se em dois momentos distintos e precisaria encontrar formas de se 

adequar a essas situações, como mostravam as matérias que circulavam na época. 

O G7, o clube dos sete países mais ricos do mundo, fechou ontem o círculo de elogios 
internacionais ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, ao dedicar ao Brasil praticamente um 
parágrafo dos sete que compõem a declaração final de seu encontro. “Saudamos as 
fortes políticas macroeconômicas e as ambiciosas reformas estruturais que as 
autoridades brasileiras estão implementando”, diz o texto. 
(ROSSI, 2003) 
 

Tendo em vista o exposto, são objetivos deste trabalho: (a) identificar as 

imagens discursivas projetadas pelo candidato José Serra, no período que 

compreende sua campanha eleitoral à presidência da República em 2010 (b) 

investigar que mudanças, manutenções e inovações configuram a construção dessa 

imagem, materializada nos enunciados e sustentada em cenografia(s) 

(MAINGENEAU, 2004, 2008, 2011), (c) iniciar uma reflexão sobre os processos de 

representação política no Brasil e (d) aprofundar os estudos relativos ao conceito de 

prática intersemiótica, desenvolvido por Dominique Maingueneau (2008). 

  Vale ressaltar que esta pesquisa é de natureza distinta daquelas voltadas 

aos estudos de comunicação que têm como base a análise de recepção. 

 Apesar de lidar com um corpus composto por materiais de origem midiática, 

pautamo-nos em uma abordagem discursiva, por entender os desafios que a 

escolha do material e que a base teórica nos impunha, ou seja, o de encontrar 

caminhos possíveis para uma análise que investigue a produção de sentidos de 

forma mais ampla, a partir da congregação de um estatuto imagético, pictórico, 

cinético, cinematográfico, linguístico, entre outros. 

 Assim, esta dissertação organiza-se em torno de três capítulos. 

No primeiro capítulo, através de um resgate das referências amplamente 

divulgadas da história do candidato Serra pela mídia e do panorama político entre os 

anos de 2002 a 2010, comenta-se o embate entre os dois principais partidos que 

disputaram o segundo turno das eleições em 1994, 2002, 2006 e 2010 no Brasil e 

seus representantes à presidência e evidencia-se a atuação peculiar do candidato 

Serra em suas duas candidaturas. Assim também, discute-se como a relação entre 

as informações da mídia impressa e as estratégias da mídia televisiva contribui para 

a construção de verdades, que são compartilhadas socialmente e influem de alguma 

maneira na própria constituição da imagem política dos candidatos. 

O segundo capítulo aborda impasses metodológicos de uma pesquisa que 

lida com um gênero peculiar – o HPGE- e os procedimentos adotados pelo 
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pesquisador frente a esse material. Nesse capítulo propõe-se uma reflexão sobre a 

interferência dos novos processos de circulação dos discursos na produção de 

sentido, sobre as dificuldades do pesquisador em relacionar os conhecimentos 

advindos da Análise do Discurso a essas novas produções e sobre a necessidade 

da construção de novos recursos que possibilitem uma análise que considere outras 

materialidades que não a escrita. A partir de uma descrição do gênero HPGE, 

apontam-se as etapas metodológicas que constituíram o trabalho, seus avanços e 

recuos e apresenta-se um novo dispositivo de análise, construído a partir da 

necessidade imposta pela natureza do material analisado. 

Ainda neste capítulo, expõe-se o aparato teórico de apoio a nossa análise, 

por considerá-lo indissociável na construção da metodologia, dando ênfase a 

conceitos advindos da Análise do Discurso de base enunciativa e que interessam 

particularmente a este trabalho: o conceito de cenografia e de prática intersemiótica 

(MAINGUENEAU, 2008). Esses dois conceitos contribuem de maneira essencial 

para o entendimento das formas de construção da(s) imagem(s) discursiva(s) do 

candidato Serra. 

O terceiro capítulo constitui uma análise do material levantado, buscando 

mostrar as imagens discursivas compostas pelo candidato Serra e a variação entre 

elas. A partir da análise dessas construções, pode-se concluir que a constituição da 

imagem discursiva do candidato Serra nos programas do HPGE se dá a partir da 

interseção entre o material escrito e das demais materialidades que compõem o 

gênero analisado. Essa constatação permitiu-nos abrir um caminho possível para a 

construção de um modelo que considere, mesmo que ainda superficialmente, a ideia 

de uma prática intersemiótica, proposta por Maingueneau (2008). Assim também se 

espera que o trabalho aqui exposto possa ser uma contribuição para os estudos das 

relações político-partidárias no Brasil. 
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1.  “QUANDO O LULA DA SILVA SAIR É O ZÉ QUE EU QUERO LÁ...”: O 

CANDIDATO JOSÉ SERRA E O PANORAMA POLÍTICO EM 2010. 

 

Durante o período de campanha eleitoral, os eleitores são expostos a uma 

centena de dispositivos de produção de opinião, desde textos midiáticos, pesquisas 

de opinião, debates até os famosos horários políticos na TV. Esses recursos são 

utilizados com a justificativa de informar-nos melhor sobre as propostas 

governamentais de cada candidato, bem como oferecer-nos uma espécie de 

“retrato” que se quer impor como “verídico” do processo eleitoral.  

Uma vez adotada a visão discursiva, veremos que essas estratégias podem 

exercer uma função que ultrapassa o patamar meramente informativo, podendo 

servir como enunciados que sustentam posicionamentos, padrões sociais e 

constituições de “verdades” que se configuram como tal ou não de acordo com as 

possibilidades de sua enunciabilidade em determinada época e espaço. 

Neste capítulo, apresentamos um pequeno panorama sobre o processo 

eleitoral em 2010. As informações aqui expostas nos permitem refletir acerca da 

constituição de verdades construídas em torno desse acontecimento. Utilizando-nos 

de dados e pesquisas de opinião que circularam na época, somos levados a 

identificar alguns dos embates existentes durante a realização das campanhas de 

cada candidato. 

  

1.1 José Serra: um candidato e sua história 

 

As informações apresentadas a seguir constituem um recorte feito a partir de 

dados coletados em diferentes fontes. Entre as principais, pode-se citar: Página 

virtual FGV-CPDOC (acesso em 29 de novembro de 2012), site UOL educação 

(acesso em 28 de novembro de 2012), edições da revista Veja (Edição 2169, ano43, 

nº 24 – 16 de junho de 2010; Edição 2178, ano 43, nº 33 – 18 de agosto de 2010), 

site Wikipedia (Acesso em 28 de novembro de 2012) e site oficial de José Serra 

(Acesso em 25 de junho de 2012).  

Dos registros biográficos consultados, reproduzem-se deles: 

 A origem: José Serra nasceu na cidade de São Paulo, em família de classe 

média baixa e é filho de imigrantes italianos. 
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 Formação e atuação acadêmica: estudou engenharia na Universidade de São 

Paulo. É mestre em economia pela Universidade do Chile e doutor pela 

Universidade de Cornell (EUA). Lecionou matemática em uma escola 

Chilena e atuou como professor na Universidade de Campinas. 

 Militância estudantil: participação no movimento estudantil e auxílio na criação 

do movimento Ação Popular. Também presidiu a União Nacional dos 

Estudantes (UNE). 

 Exílio político: Durante a ditadura militar, Serra tornou-se exilado político em 

embaixadas de outros países. 

 Participação política: candidatou-se a deputado federal pela primeira vez em 

1978, tendo sua candidatura impugnada sob a alegação de perda dos 

direitos políticos, que só foram recuperados em 1979 com a lei da Anistia. 

Em 1983, foi nomeado secretário do planejamento do governador Franco 

Montoro. Em 1984, participou do grupo que elaborou o plano econômico de 

governo do candidato à presidência Tancredo Neves. Em 1986, foi eleito 

Deputado Federal pelo PMDB. Durante sua campanha foi acusado de 

negociar alianças através de sua atuação no governo do estado de São 

Paulo. Apesar disso, Serra foi eleito com a quarta maior votação do estado.  

Participou da Assembleia Constituinte, em 1987. 

Por seus desentendimentos com o PMDB, em 1988, ajudou a fundar o 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), juntamente com outros 

políticos, entre eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse 

mesmo ano, foi candidato à prefeitura de São Paulo, perdendo as eleições. 

Foi reeleito deputado em 1990. Em 1991, foi convidado a exercer o cargo 

de Ministro da Fazenda do governo do presidente Fernando Collor. Em 

1992, ainda como senador, votou a favor da abertura do processo de 

impeachment do presidente. Em 1994, apoiou o plano real, candidatou-se e 

foi eleito senador. 

Em 1995, foi nomeado Ministro do Planejamento do governo do então 

presidente eleito Fernando Henrique. Em 1996, afastou-se do cargo para 

concorrer à prefeitura de São Paulo, porém perdeu as eleições para o então 

candidato Celso Pitta. Com isso, retornou ao senado por mais dois anos.  

Em 1998 assumiu o Ministério da Saúde, após a reeleição do presidente 

Fernando Henrique. Foi candidato à presidência da república em 2002, 
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prefeito de São Paulo em 2004, governador do estado de São Paulo em 

2006. Novamente candidatou-se à presidência em 2010, perdendo para 

Dilma Roussef. Sua última disputa política foi à prefeitura de São Paulo, em 

2012, sendo derrotado por seu opositor Fernando Haddad. 

 

O percurso, apresentado a partir dos recortes biográficos do candidato, 

permitiu-nos identificar traços comuns à construção de uma identidade que se quer 

mostrar, ou seja, traços comuns que apontam para a produção de uma imagem 

discursiva que se quer apresentar.  

Como na confecção de uma colcha de retalhos, as informações são 

organizadas de forma a ressaltar características convenientes àquele que é 

apresentando. As informações negativas, por exemplo, não constam ou são 

sutilmente apresentadas nas descrições biográficas consultadas. Ou ainda, quando 

citadas, são logo amenizadas por uma informação positiva. É o caso da descrição 

da campanha de Serra a Deputado Federal em 1986.  

Nas informações coletadas no site Wikipedia, observa-se a descrição de um 

suposto uso indiscriminado de influências que é logo abrandado pela informação 

seguinte, que considera a expressiva votação obtida pelo candidato nas mesmas 

eleições. “(...) foi acusado dentro do próprio partido de usar a máquina administrativa 

do estado para obter aliados nos municípios. Recebeu cerca de 160 mil votos, 

elegendo-se com a quarta maior votação de São Paulo.” (WIKIPEDIA. Biografia de 

José Serra. Disponível em: www.wikipedia.com.br. Acesso em: 28 nov. 2012)9  

Outro fator que nos leva a considerar essas informações biográficas está no 

fato de que elas foram utilizadas em diversos momentos dos programas do Horário 

Político Gratuito Eleitoral (HPGE) participando na instituição de cenas e cenografias, 

como veremos mais adiante a partir da análise apresentada no capítulo três. Elas 

fazem parte de uma rede de enunciados que se reforçam e contribuem para a 

constituição de imagens discursivas positivas do candidato Serra. 

 

 

 

                                                             
9 Deve-se lembrar que o site Wikipedia caracteriza-se pela liberdade de inclusão de infrmações por parte de 

todos os seus usuários, sem delimitar o conteúdo adicionado. 
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1.2  De 2002 a 2010: as mudanças no cenário político brasileiro. 

 

O período que compreende os anos de 2002 a 2010 foi marcado por grandes 

transformações na cena pública brasileira. Nas eleições presidenciais de 2002, os 

eleitores, por meio de votação direta, elegeram um candidato representante de um 

partido de esquerda.  

Segundo reportagens da época, Luís Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos 

Trabalhadores (PT), passou a ocupar o cargo mais elevado do poder executivo 

brasileiro, contrariando as expectativas do seu maior oponente, o Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) e satisfazendo a opinião pública nacional e 

internacional, conforme se observa em: 

 

A responsabilidade do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva diante das 
tarefas que tem pela frente é imensa. Vai além dos quase 53 milhões de votos 
que teve em 27 de outubro. Ela pode ser sentida pela expectativa positiva que 
seu governo já provoca na população, que lhe presenteou com mais um 
precioso voto: o de confiança. Não é a toa que o petista vem repetindo que 
sente um enorme peso nas costas. Lula vendeu bem, na sua campanha 
eleitoral, a ideia de que a esperança deveria vencer o medo. Venceu, como 
demonstra a pesquisa CNT/ Sensus: 76,1% da população acredita que o 
governo Lula vai mudar as coisas para melhor.  
(REVISTA ISTOÉ, nº 1728, 1 de novembro de 2002.) 
 
GOVERNO LULA RECEBE MAIS ELOGIOS EM WASHINGTON 
(JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: www.estadao.com.br. 
Acesso em: 20 abr. de 2013) 
 
Com 61% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito ontem (27/10) o 
20º presidente do Brasil escolhido através do voto direto. Lula termina sua 
campanha com um número recorde de eleitores: 52.750.337. É o primeiro líder 
de um partido de esquerda eleito presidente no país e, no cargo, o primeiro 
operário, o primeiro civil sem diploma universitário e o primeiro natural de 
Pernambuco a exercê-lo como titular. 
(E. EDUCACIONAL. Eleições 2002. Disponível em: www.educacional.com.br 
Acesso em: 02 mai. 2013) 
 
Como Machado de Assis, mulato, epilético, nascido pobre num morro carioca e 
que se tornou o maior escritor brasileiro em todos os tempos, Lula desafiou a 
história para chegar ao posto máximo da atividade política. Sua vitória 
representa o triunfo de uma idéia, de uma férrea vontade pessoal, mas é 
também o certificado de qualidade da democracia brasileira. 
(REVISTA VEJA, nº 1775, 30 de outubro de 2002. Disponível em: 
veja.abril.com.br/301002. Acesso em: 02 mai.2013) 
 
A ESTRELA DE LULA BRILHA 
O novo presidente é “eleito”, informalmente, o líder capaz de enfrentar desafios 
nacionais e regionais. 
 
(...) Se para os investidores internacionais o que faltava para olhar o Brasil com 
olhos menos críticos era uma opinião ilibada, não existe mais desculpas para 
continuar falando mal do país. “Para que ser pessimista? É um dos melhores 

http://www.estadao.com.br/
http://www.educacional.com.br/
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momentos para ser otimista.” O dono da frase não é nenhum petista de 
carteirinha nem mesmo um lulista convertido recentemente, mas, sim, o 
presidente do Banco Mundial (Bird), James Wolfensohn. (...) Sua eleição é 
vista por nove entre dez líderes mundiais presentes ao encontro como uma 
tábua de salvação para a América Latina, que vive um momento crítico. 
(MELO, 2002. Revista IstoÉ, nº1730, 28 de novembro de 2002.) 

 

Nos trechos apresentados, é possível observar uma constante repetição de 

referências a características como liderança, humildade e popularidade que acabam 

por construir uma imagem positiva do novo presidente petista, bem como do feito de 

sua eleição. 

Assim também, nota-se uma referência à importância da mídia que, ao 

“vender” bem essa imagem, acaba propiciando a este candidato a oportunidade de 

ser “presenteado”, ou seja, retribuído com os votos dos eleitores, em um gesto de 

solidariedade e, ao mesmo tempo, de identificação com um candidato que é referido 

como pobre, humilde, advindo da classe operária, “gente como a gente”, corajoso e 

capaz de liderar uma nação. 

  Também no pleito de 2002, o então candidato do partido de oposição ao PT 

era José Serra, que por sua vez, afirmava ser o provável sucessor do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, já que ambos pertenciam ao mesmo 

partido. 

No período que antecedeu essas eleições, Serra ocupou o cargo de Ministro da 

Saúde do então governo de Fernando Henrique. Durante sua gestão, o candidato 

apareceu diversas vezes na cena midiática por ações como o projeto de implantação 

e incentivo aos medicamentos genéricos, oferecendo medicamentos a preços mais 

baixos, como a campanha contra a AIDS, que obteve repercussão internacional e 

pela campanha de vacinação contra gripe para idosos. 

 Essas ações acabaram por dar um destaque à atuação de Serra como 

ministro, que passou a ser nacionalmente conhecido como o “pai dos genéricos”, 

apesar da imagem do governo ser negativa e estar relacionada a um histórico de 

escândalos de corrupção e privatização, como nos conhecidos casos do BNDES e 

dos grampos telefônicos, do Banco do Brasil e da Companhia Vale do Rio Doce. 

Durante o mandado o presidente pautou pela privatização de várias estatais 
brasileiras, como a Companhia Vale do Rio Doce (empresa do setor de 
mineração e siderurgia), a Telebrás (empresa de telecomunicações) e o 
Banespa (banco pertencente ao governo do estado de São Paulo). A compra 
das empresas estatais ocorreu, sobretudo, por grupos estrangeiros, que faziam 
aquisição das ações ou compravam grande parte dessas, assim, tornavam-se 
sócios majoritários. (Disponível em: www.brasilescola.com/historiab/ governo-
fernando-henrique-cardoso. Htm. Acesso em: 20/12/12) 

http://www.brasilescola.com/historiab/
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Apesar disso, a campanha de Serra em 2002 foi marcada pelo slogan “Não 

troque o certo pelo duvidoso”, que reforçava além dos aspectos positivos atribuídos 

ao candidato, a necessidade da prática e da experiência governamental. Nessa 

campanha, Serra questionava seus eleitores a respeito da pouca experiência de seu 

concorrente e sobre os perigos que a eleição dele poderia acarretar a um país que 

lutava por crescimento, e que necessitava de um representante já atuante. Esses 

foram argumentos repetidos durante toda a campanha. 

Um desses argumentos, que gerou polêmica, foi uma declaração dada pela 

atriz Regina Duarte e exibida no HPGE em que ela afirmava repetidas vezes a frase 

“Eu tenho medo”, referindo-se ao candidato oponente e a suas propostas. Sendo a 

atriz uma figura pública, respeitada e admirada pelo público, ela constituía uma voz 

de autoridade, apta a fazer um julgamento de valores, sem comprometer a imagem 

do candidato, colocando-o em uma espécie de “campo neutro”. Através dessa 

veiculação na mídia, seria possível ao candidato criticar o seu oponente sem se 

“comprometer” e, ao mesmo tempo, reforçar suas características positivas, por meio 

do testemunho de uma atriz conhecida nacionalmente como modelo de mulher, de 

conduta impecável, a “namoradinha do Brasil”. 

Já a campanha do representante petista pautou-se na necessidade de 

mudança e a esperança de renovação do Brasil. Esse tema pode ser observado em 

um de seus programas do HPGE em que se diz: “27 de outubro de 2002. Se Deus 

quiser, esse dia entrará para a história do nosso país como o dia em que a 

esperança venceu. (PROGRAMA DO HPGE. Disponível em: www.youtube.com. 

Acesso em: 05 mai. 2013) 

Apesar desse embate constante e das especulações sobre uma possível 

derrota ainda em primeiro turno, Serra obteve o direito da disputa ao cargo da 

presidência da república em um segundo turno eleitoral. Entretanto, suas 

expectativas foram suprimidas com a vitória contundente do PT nas urnas, tendo o 

candidato de partido obtido 61,27% dos votos válidos contra 38,72% do candidato 

do PSDB (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Estatísticas das Eleições. Disponível 

em: www.tse.jus.br. Acesso em: 05 mai. de 2013). 

Em 2003, Lula assume o poder e instaura algumas novas estratégias de 

governo voltadas ao crescimento da economia, a políticas de inclusão social, com 

projetos como Bolsa Família, Fome Zero, entre outros. O governo investiu também 

http://www.youtube.com/
http://www.tse.jus.br/
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no estreitamento dos laços internacionais do Brasil, conquistando um 

reconhecimento internacional. 

O cartão de visitas em que a economia brasileira se tornou, somada ao carisma 
de Lula, fizeram com que o Brasil seja hoje um país levado em conta nas 
decisões internacionais. Não por acaso, após sua participação na Cúpula 
Mundial da Mudança Climática, em Copenhague, o presidente somou 87 dias 
no exterior em 2009, seu recorde de tempo fora do país desde que assumiu o 
poder, em 1º de janeiro de 2003. No total, Lula visitou 31 países, alguns mais 
de uma vez, como Argentina, Estados Unidos, Dinamarca, França e Itália. Na 
agenda de 2010, já está reservada sua presença no encerramento da Copa do 
Mundo, na África do Sul. Os elogios para Lula vieram de seus colegas, como o 
americano Barack Obama, para quem o presidente brasileiro "é o cara" para 
levar em conta no contexto internacional. (UOL NOTÍCIAS. Lula fecha 2009 
com maior reconhecimento internacional. Disponível em: www.mais.uol.com.br. 
Acesso em: 05 mai. de 2013) 
 

 Em 2006, Lula volta às urnas e é reeleito dando continuidade a seu governo 

até 2010. Concomitantemente à essa disputa presidencial, Serra concorreu ao cargo 

de governador de São Paulo, deixando a representação de seu partido para o pleito 

à presidência para Geraldo Alkmin.  

Em oito anos de governo, Lula foi considerado por muitos um político inovador 

e sua gestão alcançou reconhecimento no exterior. 

 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “ajudou a mudar o equilíbrio do 
mundo ao trazer os países em desenvolvimento para o centro das coisas”, 
opinou Hobsbawm, ícone da historiografia marxista. (...) “Lula fez um trabalho 
maravilhoso não somente para o Brasil, mas também para a América do Sul.”, 
disse. (PORTAL DE NOTÍCIAS G1. Lula recebe elogios de Eric Hobsbawm. 
Disponível em: g1.globo.com. Acesso em: 05 mai. de 2013) 

  

Por suas políticas voltadas a camadas mais pobres da população o então 

presidente conquistou grande prestígio entre os brasileiros, encerrando sua 

administração com 83% de aprovação popular10, sendo o maior índice registrado 

entre presidentes desde o fim da ditadura. 

Com o fim do governo de Luís Inácio Lula da Silva, inicia-se um novo pleito 

eleitoral, marcado por várias inovações. A primeira delas foi a participação de duas 

mulheres na disputa presidencial. A primeira, a então senadora Marina Silva, que 

havia se desligado do PT e filiado ao Partido Verde (PV), cujas propostas voltavam-

se principalmente para as questões relativas ao meio ambiente, obteve uma votação 

expressiva (19,33% dos votos válidos) para alguém que disputava um cargo 

presidenciável pela primeira vez e que dispunha de poucas alianças políticas. 
                                                             
10 Informações extraídas do site gazetaweb, 26/10/10. Disponível em: gazetaweb.globo.com. Acesso em: 

25/05/12) 

http://www.mais.uol.com.br/
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A outra candidata que se lançou na disputa ao cargo do poder executivo era a 

então Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Representante do Partido dos 

Trabalhadores, integrante da equipe do presidente Lula e indicada por ele como 

candidata, Dilma figurava como a grande concorrente à sucessão ao Palácio do 

Planalto, como a “herdeira” de um prestígio atribuído ao governo Lula. 

Havia ainda outros candidatos, cujos partidos possuíam pequena 

representação na câmara e no senado e que por isso, realizaram campanhas com 

menor apoio, entre eles: Ivan Martins Pinheiro (PCB), José Levi Fidelix da Cruz 

(PRTB), José Maria de Almeida (PSTU), José Maria Eymael (PSDC), Plínio Soares 

de Arruda Sampaio (PSOL) e Rui Costa Pimenta (PCO).  

Em oposição à Dilma e representando a oposição com o PSDB, José Serra 

lança-se uma segunda vez como candidato após a desistência do possível 

candidato Aécio Neves. 

Sendo assim, no início da campanha eleitoral de 2010, os dois concorrentes ao 

cargo da presidência do Brasil e que despontavam por serem os que representavam 

os maiores partidos em oposição no país eram justamente a candidata Dilma e o 

candidato José Serra. 

 

1.3  Dilma x Serra: um embate polêmico 

 

A disputa entre Dilma e Serra em 2010 levantou muitas questões interessantes. 

Primeiramente é preciso apontar que nessa disputa figuravam dois candidatos que 

representavam partidos políticos opostos, com formas de concepção 

governamentais diferenciadas e que se apresentavam como dois polos de força 

desde as eleições de 1994. 

De um lado, uma candidata à época de eleições presidenciais, mas que 

contava com incondicional apoio do presidente, tida como sua provável sucessora. 

Suas propostas de governo baseavam-se no esquema governamental vigente que, 

na época, contava com uma enorme aprovação popular, fazendo com que as 

associações entre a candidata e o então presidente se tornassem inevitáveis, como 

mostram os resultados de uma pesquisa de intenção de votos realizada no início da 

campanha eleitoral oficial: 

O mesmo parece acontecer com a identificação de Dilma Rousseff como candidata 
apoiada pelo presidente Lula. Depois desse grau de associação cair cinco pontos no 
levantamento anterior, a correlação entre o presidente e sua ex-ministra ficou mais 
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nítida nos últimos 20 dias. Hoje, 76% dos eleitores brasileiros conseguem enxergar 
Dilma como a candidata de Lula. 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 13 de agosto de 2010) 

 
Apesar de essa associação parecer a princípio positiva, ela também fazia 

lembrar aos eleitores os escândalos de corrupção acontecidos durante o governo 

Lula. Além disso, Dilma não se apresentava como uma figura carismática. Sendo 

assim, a candidata posicionava-se em um lugar aparentemente confortável de 

sucessão, mas precisaria lidar com a exposição dessas fragilidades. 

De outro lado, apresentava-se o candidato José Serra que na época das 

eleições exercia o cargo de governador do estado de São Paulo. Serra possuía 

experiência em campanhas políticas, tendo disputado cargos de prefeito, 

governador, deputado, senador e, conforme já foi dito, uma disputa presidencial em 

2002, na qual fora derrotado em segundo turno por Lula.  Porém, apesar dessa 

experiência, notava-se que o candidato do PSDB se encontrava em uma situação 

menos confortável eleitoralmente que a candidata Dilma. 

Isto porque nas eleições de 2010, Serra posicionava-se opostamente a um 

governo com altos índices de aprovação na sociedade brasileira e na comunidade 

internacional. 

Retornando às eleições de 2002, na qual Serra foi candidato, pode-se perceber 

um panorama completamente diferente. Naquela disputa, o candidato posicionava-

se como provável sucessor do presidente Fernando Henrique Cardoso. Apesar das 

criticas ao governo tucano, Serra mantinha-se em uma posição confortável, pois 

gozava do apoio do então presidente e da segurança de um governo com bases 

fixadas, diferentemente das de seu opositor que apresentava uma proposta 

“inovadora” de governo, mas que ainda não havia sido consolidada, já tendo 

concorrido à presidência por três vezes sem sucesso. 

Oito anos depois, o mesmo candidato Serra encontra-se na posição de opositor 

a um governo que modificou as bases que eram a sua segurança na primeira 

empreitada à presidência. 

O maior desafio de Serra nesse sentido era tentar adequar sua campanha a 

esse novo contexto político institucional, que exigiria um esforço em dar visibilidade 

e fazer circular determinadas características e ocultar outras, na tentativa de 

posicionar-se como o candidato mais apropriado a assumir o poder executivo. 
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1.4   As pesquisas eleitorais e a construção de uma campanha 

 

Após o período de homologação das campanhas, inicia-se a apresentação dos 

candidatos e de suas propostas. O Brasil vivenciava o processo das campanhas 

eleitorais. Esse era o período que definiria os contornos das eleições e o 

posicionamento de cada candidato.  

Como em toda campanha eleitoral foram definidas regras e prazos específicos 

para a sua realização. De acordo com as normas instituídas pelo Superior Tribunal 

Eleitoral (STE), cada candidato tinha liberdade de expressar-se respeitando os 

limites permitidos. 

Vários foram os recursos utilizados pelos candidatos durante o período que 

antecedeu as eleições, desde a elaboração de panfletos, a realização de 

caminhadas com eleitores, entrevistas dadas, visitas a eleitores, criação de sites e 

comunidades na internet. Entretanto, o meio mais utilizado na construção e 

divulgação das campanhas é principalmente a divulgação via grande mídia, pois 

esta garante o acesso às grandes massas. 

O espaço do HPGE, garantido aos candidatos por lei, tanto no rádio como na 

TV, ainda se constitui, no Brasil, o lugar privilegiado para a divulgação das 

campanhas dos candidatos. Isto se deve, entre outros fatores, ao fato de que a 

maioria dos brasileiros possui acesso a esses meios, seja em suas residências ou 

em outro espaço, tornando o conhecimento dos candidatos mais abrangente. Além 

disso, nota-se que os meios de comunicação atualmente constituem um forte 

instrumento de formação de opinião, na medida em que criam realidades que 

interferem na vida do cidadão. Este espaço compõe assim uma forma de embate 

construído pela própria política em que os candidatos podem expor suas plataformas 

governamentais, fazendo críticas, apresentando melhorias, rebatendo acusações.  

Pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha no período do primeiro turno das 

campanhas presidenciais afirmam a importância e a influência dos meios de 

comunicação na disputa eleitoral. 

Pesquisa Datafolha realizada entre os dias 9 e 12 de agosto mostra que a 
intensificação da cobertura das eleições pela mídia, com debates e entrevistas em 
meios de comunicação de massa, movimentou o cenário da disputa eleitoral para a 
presidência da República, que vinha estável desde maio (...) 
(DATAFOLHA. Pesquisas eleitorais, 16/08/2010.) 

 
Quanto ao horário eleitoral gratuito da TV, percebe-se manutenção das taxas de 
audiência. Já assistiram ao programa 53% dos eleitores (oscilação positiva de dois 
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pontos percentual em uma semana), sendo que 49% viram o de Dilma, 47% o de 
Serra e 38% o de Marina. Sobre quem está se saindo melhor nas propagandas, 
Dilma é a mais citada com 52%, seguida por Serra com 26% e Marina Silva com 
12%. No levantamento anterior, essas taxas eram 54%, 25% e 11%,respectivamente. 
(DATAFOLHA, Pesquisas eleitorais,  22 de setembro de 2010) 

 
Os fragmentos apresentados possibilitam a percepção de vários espaços de 

embate construídos durante as campanhas eleitorais, desde debates, entrevistas até 

os programas do HPGE, que são o foco deste trabalho.  Por meio desses trechos, 

fica clara a importância destes programas na construção da imagem de cada um dos 

presidenciáveis, bem como a necessidade da adoção de estratégias específicas, de 

acompanhamento e cuidado na elaboração desse tipo de campanha.  

 A partir dessa primeira observação e visando expor de maneira mais pontual o 

panorama aqui oferecido, apresentam-se, a seguir, resultados das pesquisas de 

opinião de voto, realizadas na época de campanha, de forma a recorrer à divulgação 

que balizava as respostas do eleitor ao longo do processo de campanha eleitoral. 

Todas as pesquisas coletadas foram realizadas em períodos concomitantes à 

exibição dos programas do Horário Político Gratuito Eleitoral e constituem uma 

forma de atribuição de precisão a informações divulgadas que interferem nos rumos 

a serem dados ao longo da disputa eleitoral. 

No início da campanha eleitoral, foi realizada uma pesquisa de intenção de 

votos. Essa pesquisa foi realizada no dia 20 de agosto de 2010, três dias após a 

exibição do primeiro programa do Horário Político Gratuito Eleitoral, pelo instituto de 

pesquisas Datafolha e revelou o seguinte panorama: 
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  Figura 1: Quadro demonstrativo de pesquisa de intenção de votos para presidente 

 

 

Fonte: Instituto Datafolha, 20/08/10.  
Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/folha/datafolha/tabs/intvoto_pres_23082010.pdf. 
 Acesso em: 10/11/12 

 

Nesse gráfico, chamam-nos a atenção os dados que aparecem logo abaixo dos 

resultados principais que mostram a evolução de cada candidato durante o período 

que antecedeu a exibição dos programas na TV até o momento de sua transmissão. 

É interessante notar que durante o período antecedente ao início dos 

programas do horário político, o candidato Serra despontava com números bem 

mais elevados do que os de sua oponente, Dilma.  

No início do mês de março, data da coleta das primeiras informações, Serra 

estava cotado dez pontos acima da candidata do PT. Essa média veio se mantendo 

razoável durante os meses subsequentes, mas despencou de quarenta e nove 

pontos para trinta pontos dias após a exibição do primeiro programa eleitoral, que 

tinha como temática comum a todos os candidatos a sua apresentação pessoal. 

http://datafolha.folha.uol.com.br/folha/datafolha/tabs/intvoto_pres_23082010.pdf
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A construção desse quadro aponta para um fator interessante. Analisando o 

período de coletas e os números apresentados, supomos uma relação de causa e 

consequência entre os resultados da pesquisa e a forma de exposição dos 

candidatos à mídia.  

Sabemos que a exposição midiática em campanhas eleitorais não se dá de 

forma homogênea, visto que os candidatos não têm as mesmas condições no que 

se refere ao tempo de exposição nos programas do HPGE, aos valores investidos e 

doados em campanhas, entre outros fatores, que podem influenciar em seu sucesso 

ou fracasso. Porém, ao compararmos os números dos dois candidatos de maior 

influência nas eleições presidenciais de 2010, vemos que essa disparidade não se 

confirma, uma vez que eles possuem condições bastante parecidas de divulgação 

em campanha. 

  Como o já exposto anteriormente, por possuir uma experiência em 

candidaturas a cargos políticos e consequentemente ter sido o mais exposto à 

mídia, o candidato Serra era naturalmente mais conhecido do que a candidata 

Dilma, visto que esta até então nunca havia disputado uma eleição presidencial. 

A partir do início da campanha política na TV e da apresentação nacional da 

candidata petista, verifica-se uma mudança significativa nesses números, o que 

aponta para uma maior assimilação entre a figura da candidata e os eleitores do que 

com o candidato do PSDB. 

Ao final do primeiro turno, uma nova pesquisa, também produzida pelo Instituto 

Datafolha, nas principais capitais brasileiras, revelou um novo quadro que exibia as 

seguintes intenções de voto: 
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Figura 2: Quadro de intenções de voto- fim do primeiro turno 

 

 

Fonte: Instituto Datafolha 
Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/folha/datafolha/tabs/intvoto 
Acesso em: 10/11/12 
 

Este quadro foi divulgado um dia antes do primeiro turno das eleições, logo 

após a exibição dos últimos programas eleitorais na televisão. Verifica-se que o 

candidato Serra apresenta uma queda de um ponto percentual em relação a sua 

média quando da exibição do primeiro programa. Apesar de ser considerada uma 

queda baixa, nota-se que a diferença entre ele e a sua opositora é de dezoito pontos 

percentuais e, se comparada à primeira pesquisa, realizada em março, constata-se 

que Serra teve uma queda de 20 pontos percentuais no decorrer de sua campanha 

em primeiro turno, o que apontava uma possibilidade de derrota nas eleições. 

http://datafolha.folha.uol.com.br/folha/datafolha/tabs/intvoto
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Chama a atenção, na percepção desses dois quadros, a relação de 

proximidade entre as datas da realização das pesquisas, seus resultados e a 

exibição dos programas do Horário Político Gratuito Eleitoral. 

Entende-se aqui que a relação entre os números apresentados nas pesquisas 

refletem um somatório de ações, que vão muito além da exibição dos programas do 

HPGE. Entretanto, não podemos descartar a contribuição desses programas na 

instauração dessa maior ou menor aceitação diante do público eleitoral. 

Com relação ao segundo turno das eleições, é interessante perceber que já em 

seu início, verifica-se uma mudança bastante significativa na disputa entre Serra e 

Dilma. Antes do início da exibição dos programas do segundo turno na televisão, os 

dois candidatos aparecem relativamente na mesma posição, como se pode perceber 

na figura abaixo: 

 

Figura 3: Quadro de intenção de votos no início do segundo turno 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: Instituto de pesquisas Datafolha 
           Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1102 
           Acesso em: 10/11/2012 
 

A diferença das intenções de voto entre Serra e Dilma deixa de ser de vinte 

pontos, como no primeiro turno, e passa a ser de sete pontos percentuais, o que 

poderia indicar uma falta de favoritismo por parte dos eleitores, que veriam Serra e 

Dilma em um mesmo patamar. 

http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1102
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Logo em seguida, divulga-se uma nova pesquisa, em que se tem o seguinte 

resultado: 

 

Figura 4: Quadro de intenção de votos – 2º turno das eleições (2ª etapa) 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Instituto de pesquisas Datafolha. 
Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/folha/datafolha/tabs/intvoto 
Acesso em: 10/11/2012 
 

Observa-se no gráfico acima que após a exibição dos primeiros programas do 

Horário Político Gratuito Eleitoral cresce a diferença entre os candidatos em 

oposição, havendo maior preferência pela candidata petista. Mesmo assim, a 

diferença entre os candidatos é menor do que a observada durante as pesquisas no 

primeiro turno. 

No resumo dessa pesquisa Datafolha, os avaliadores indicam a influência dos 

programas televisivos na apuração dos resultados. 

A fatia do eleitorado que viu algum dos programas de Dilma ou Serra no horário 
eleitoral gratuito na TV cresceu na última semana. No primeiro levantamento do 
Datafolha que mediu a audiência da propaganda eletrônica dos presidenciáveis, na 
semana passada, 52% dos eleitores afirmaram ter assistido, pelo menos uma vez, ao 
horário eleitoral no segundo turno. No levantamento atual, esse índice aumentou para 

http://datafolha.folha.uol.com.br/folha/datafolha/tabs/intvoto


39 
 

63%. Na região Sul, essa alta foi mais intensa: de 57% para 71%. No Norte/Centro 
Oeste, foi de 52% para 66%. As propostas feitas pela TV por Dilma e Serra têm tido 
menos exposição no Nordeste, onde 61% dizem ter assistido a algum programa, ante 
52% na semana anterior, e no Sudeste, onde a audiência passou de 51% para 62% 
(...) 
 
Os eleitores mais disputados deste segundo turno – aqueles que votaram em Marina 
Silva (PV) no último dia 3 – têm avaliação melhor do horário eleitoral de Serra do que 
da adversária petista. Entre os que votaram em Marina no primeiro turno e assistiram 
ao programa de Dilma, 43% consideraram-no ótimo ou bom, enquanto 34% disseram 
ser regular e, 18%, ruim ou péssimo. No grupo de eleitores que votou na candidata do 
PV e viu o horário eleitoral de Serra, 51% o avaliaram como ótimo ou bom. Outros 
31% dizem que o programa televisivo é regular, e 12%, péssimo.  (PESQUISA 
DATAFOLHA, 22/10/10) 

 
Analisando essas informações, entende-se uma relação tríplice entre 

candidato, eleitor e opositor. Quando constrói sua imagem nos programas do HPGE, 

o candidato a projeta tendo em vista a relação entre ele e outros dois interlocutores: 

o eleitor e o opositor. Assim essa imagem deve estar em consonância com as 

expectativas do primeiro e, ao mesmo tempo, surpreender o segundo. Esse 

“triângulo interlocutivo” parece ser uma característica peculiar nos pronunciamentos 

políticos e ilustra de forma bastante clara como se dão esses embates de força 

distintos, que valorizam a audiência e a receptividade por ambos os lados, podendo 

reformular-se ou manter-se de acordo com a resposta de cada uma das partes 

envolvidas. 
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2.  “VAMOS ENTRAR E CONHECER A MINHA CASA”: O GÊNERO HORÁRIO 

POLÍTICO GRATUITO ELEITORAL E SUAS IMPLICAÇÕES EM UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA 

 

Antes de iniciarmos as discussões propostas para este capítulo, é preciso 

justificar a sua forma de estruturação. O capítulo aqui apresentado concentra a 

descrição teórica e metodológica deste trabalho, de forma unificada. A opção por 

este modelo de organização, que une teoria e metodologia, pauta-se na observação 

do encadeamento das pesquisas realizadas em âmbito discursivo. 

Sabemos que as pesquisas discursivas não estão engessadas em modelos de 

análise previamente estabelecidos. O movimento de análise discursiva pressupõe 

um caminho diferenciado. Nesse sentido, é preciso primeiramente um contato com o 

gênero/material selecionado para a análise. Somente a partir do entendimento do 

funcionamento desse material é que o analista irá delinear o suporte teórico e definir 

os procedimentos metodológicos a serem utilizados na construção de seu estudo, 

sem que isso acarrete prejuízos acadêmicos ou justifique questionamentos sobre a 

falta de rigor científico desses estudos. 

Ao contrário, posicionando-se dessa forma, o pesquisador assume a 

responsabilidade e o cuidado na manipulação de seu córpus, deixando que ele 

aponte para suas próprias necessidades, não negligenciando seu caráter dinâmico, 

sua relevância social e constitutiva. 

Este capítulo está dividido em cinco eixos. O primeiro discute os novos meios 

de circulação dos discursos, abrangendo as construções midiáticas. O segundo 

volta-se para a descrição do gênero HPGE e sua natureza diferenciada. O terceiro 

expõe o aparato teórico utilizado nesse trabalho, definido a partir do contato com o 

gênero analisado e de uma análise prévia de alguns elementos de leitura. O quarto 

eixo aponta para os impasses gerados pela adoção de uma perspectiva de análise 

intersemiótica e a composição de uma metodologia. E finalmente, no quinto e último 

eixo, apresenta-se a construção de um novo dispositivo de análise, como recurso 

metodológico que se adeque ao cenário da pesquisa. 
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2.1 Novos tempos, novas formas de enunciar 

 

O uso das ferramentas de mídia atualmente constitui não somente um veículo 

informativo, como também de criação, manipulação e avaliação de conceitos e 

imagens. A partir de suas criações, somos expostos a uma série de textos, imagens, 

sons e movimentos que criam naqueles que os assistem uma sensação de 

realidade. 

Um bom exemplo desse fenômeno midiático no Brasil são as telenovelas, 

sobre as quais é comum se ouvir entre as críticas o famoso jargão “a arte imita a 

vida”, referindo-se justamente a essa pretensão de realidade proporcionada por 

essas produções. 

Não é raro nos depararmos com notícias sobre algum tipo de agressão sofrida 

por algum ator ou atriz que interpreta um personagem nas tramas da televisão. Isto 

se deve em boa parte à construção cuidadosa de uma imagem verossímil. 

Observando estes fatos sob a ótica da análise do discurso, entendemos que 

essa ideia de verossimilhança sugere a relação da construção dos discursos 

midiáticos com o campo do interdiscurso. 

A produção de um gênero discursivo midiático deve estar atrelada a uma rede 

semântica convencionada pela comunidade discursiva à qual se destina. É através 

dessas convenções que os interlocutores selecionam aquilo que lhes é consistente e 

transformam as “informações” presentes naquele texto em algo crível, “verdadeiro”. 

Assim também acontece com os reality shows, que se tornaram um grande 

sucesso com o seu conceito de “transmissão da realidade”; com os comerciais, que 

procuram inserir o seu produto em um meio de utilização convincente e com um 

sem- fim de programas. 

Os meios de comunicação poderiam ser chamados assim de “fábrica da 

verdade” uma vez que por seus métodos quase cinematográficos buscam moldar ou 

destruir padrões, conceitos, informações e organizar realidades, apontando para 

novas formas de comportamento e atuação que acabam por se transmutar para o 

meio em que vivemos.  

Sibilia (2008), ao tratar do espetáculo criado pelos meios de comunicação, 

afirma que 

Mais do que um conjunto de imagens, o espetáculo se transformou em 
nosso modo de vida e em nossa visão de mundo, na forma como nos 
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relacionamos uns com os outros e na maneira como o mundo se organiza. 
(SIBILIA, 2008, P.44) 

 

Apesar de parecer recente, essa organização de imagens e criação de 

realidades atadas a um modelo “midiático”, com padrões performáticos de controle e 

criação de informações, já é percebido por historiadores ao longo dos tempos.  

Um dos maiores exemplos desse fato é a construção da imagem do Rei Luis 

XIV, na França, amplamente descrita por Peter Burke (1994).  

Em seu livro, o autor aborda de forma minuciosa como o chamado Rei-Sol, ao 

assumir o poder após a morte de seu pai, instaura, através da invenção da 

propaganda e de novas realidades, formas de representação de sua imagem pública 

e de seu governo. 

 Schwarcz (2000) em relação às atitudes do Rei, descritas no livro de Burke, 

comenta: 

Com esse monarca a glória, a vitória, o prestígio e a grandeza 
transformam-se em imagens suficientemente fortes para garantir a 
estabilidade do reino e imaginar sua permanência futura (...) 
O resultado é um Luis XIV envolto por biógrafos, artistas, artesãos, 
alfaiates, escultores, cientistas, poetas, escritores e historiadores; todos 
unidos em torno de um só propósito: fazer do rei um exemplo, um símbolo 
público da glória; uma representação fiel de Deus na terra (...) 
Elaborada tal qual um grande teatro, um teatro do Estado, a atuação do rei 
se transforma em performance; os seus trajes viram fantasia. Na  verdade, 
esculpida de maneira cuidadosa, a figura do rei corresponde aos quesitos 
estéticos necessários à construção da "coisa pública". Saltos altos para 
garantir um olhar acima dos demais, perucas logo ao levantar, vestes 
magníficas mesmo nos locais da intimidade; enfim, trata-se de projetar a 
imagem de um homem público, caracterizado pela ausência de espaços 
privados de convivência. Tal qual um evento multimídia, o rei estará 
presente em todos os lugares, será cantado em verso e prosa, retratado 
nos afrescos e alegorias, recriado como um Deus nas estátuas e 
tapeçarias. (SCHWARCZ, 2000, p.1) 

 

A partir das palavras da autora citada e das descrições presentes na obra de 

Burke, pode-se afirmar que as estratégias utilizadas pelo rei francês inauguram, por 

assim dizer, o que chamamos hoje marketing político. 

Apesar da não existência da mídia e dos meios de comunicação de massa, 

observa-se que as ações promovidas pelo rei e seu governo naquele momento 

histórico em tudo se assemelham as estratégias atualmente empregadas por esses 

instrumentos. 

Desde a vestimenta, a composição do palácio, o trato com a corte, os gestos, 

os pronunciamentos, todas essas ações articuladas contribuíam de certa forma para 
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fixar uma imagem de líder absolutista, que está acima do povo, mas que ao mesmo 

tempo o representa. 

Uma movimentação parecida é percebida hoje durante o período de 

campanhas eleitorais. Observa-se que é cada vez mais latente entre os candidatos a 

um cargo político uma preocupação com sua forma de apresentação e com as 

estratégias que a envolvem. 

A partir da inserção maciça da mídia, com seus vídeos, noticiários, entrevistas, 

bate-papos, passou-se a se exigir do político um cuidado e um esforço maior na 

construção de sua imagem. Demonstrar sua experiência e suas intenções não é 

mais suficiente. O político atual precisa saber convencer por meio de sua imagem e 

das imagens que evoca, através do posicionamento do seu corpo, de seu tom de 

voz, de seu olhar aos eleitores, da forma como se veste, da forma como diz e sobre 

o que diz.  

A relação do político com a mídia hoje é uma relação de enlaçamento e 

dependência, na medida em que a primeira torna-se inevitavelmente uma extensão 

da existência e do sucesso do segundo. Ao pensarmos em campanhas políticas, 

logo nos vem em mente a imagem do candidato em dezenas de cartazes, os 

famosos jingles, as entrevistas, debates e os programas de TV dedicados a este 

propósito. A utilização desses recursos midiáticos é uma maneira de se inscrever no 

mundo contemporâneo. 

Um bom exemplo disso foi observado durante as eleições norte americanas em 

1960, quando os candidatos Richard Nixon e John Kennedy participaram do primeiro 

debate televisionado nos EUA (Revista Time, 23/09/10). 

Nixon era naquela época o vice presidente e o candidato mais cotado para a 

possível sucessão presidencial. Já Kennedy aparecia como um senador de 

Massachusetts. Ambos os candidatos participaram do debate que foi transmitido 

tanto pelo rádio como pela TV. 

O fato que marcou as eleições em 1960 naquele país e que deu a vitória a 

John Kennedy deve-se aos sentidos produzidos desse debate por parte seus 

ouvintes. No dia seguinte à disputa, os eleitores que acompanharam ao debate pelo 

rádio concederam a vitória a Nixon. Já os que assistiram o debate pela TV, julgaram 

Kennedy vencedor. Entretanto, o número de eleitores que assistiram ao debate 

televisionado foi muito superior aos que o ouviram pelo rádio, visto que naquela 
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época cerca de 88% dos lares americanos possuíam um aparelho de TV (Revista 

Time, 23/09/10). 

Na transmissão televisionada, os norte-americanos puderam confrontar os 

posicionamentos e as imagens dos dois candidatos, como o expresso no trecho a 

seguir: 

Nixon, pálido e fora de peso, por conta de uma recente hospitalização, 
apareceu doente e suado, enquanto Kennedy apareceu calmo e confiante 
(...) Aqueles que assistiram o debate na TV acharam que Kennedy era o 
claro vencedor. (Tradução nossa)  (RWEBLEY, Revista Time, 23/09/10) 
 

Nesse trecho, pode-se observar que a forma de produção do debate 

televisionado fez com que os eleitores norte-americanos considerassem para além 

do que era proferido pelos candidatos a sua forma de habitar o espaço, de se 

apresentar fisicamente e esses fatores contribuíram na formação da imagem dos 

dois candidatos, resultando em um revés eleitoral, ou seja, nesse caso, vemos que o 

meio de produção do discurso alterou a produção de sentidos. 

Ainda sobre a influência dos meios de comunicação na disputa eleitoral, diz-se 

que 

É uma realidade que continua a influenciar campanhas hoje. Quando os 
partidos estão considerando seus candidatos eles perguntam: Quem 
apareceria melhor na TV? Quem se encontraria melhor? Quem debate 
melhor? (Tradução nossa)  (WEBLEY, Revista Time, 23/09/10) 
 

A partir desse exemplo fica clara a importância dos novos modos de atuação 

da mídia na construção das campanhas e imagens dos políticos, assim como na 

produção de circulação de seus discursos.  

Vivemos em uma sociedade que valoriza o imediato, o atual, o visual e o que 

aparenta verdade, que cria expectativas sobre as notícias apresentadas nos jornais 

e nos programas de TV e que constrói sua subjetividade a partir desses meios, que, 

por sua vez, exploram e criam sentidos das mais variadas formas, utilizando os mais 

variados recursos, gerando novas representações de mundo e novas imagens de 

sujeito. Considerando a importância e a influência desses meios na produção de 

imagens e sentidos, parece conveniente que os estudiosos em Análise do Discurso 

voltem seus olhares para as produções midiáticas, atentando para suas 

especificidades e traçando caminhos possíveis para a sua análise. 

Sabe-se que este constitui um desafio ao pesquisador na medida em que seu 

posicionamento frente a esses novos gêneros implica a admissão de novas visões 

sobre sua prática, uma busca pela ampliação de certos construtos teóricos, bem 
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como a construção de novos dispositivos de análise que deem conta dessa 

realidade. Estando no limite entre a construção do novo e a manutenção da tradição, 

parte-se para uma empreitada instigante na busca por respostas que preencham as 

lacunas existentes sobre as novas práticas em que se inserem os discursos. 

Como afirmam Sargentini, Sá e Ribeiro (2012) 

Se no primeiro momento da AD o arquivo era composto por documentos, 
quase sempre de cunho oficial, impressos e já analisados por 
historiadores, cuja materialidade, quando referida, era tomada como 
evidência em momentos seguintes, em especial após os anos 1980, o 
arquivo é problematizado concernindo às diferentes linguagens, 
restabelecendo seus diferentes aspectos semiológicos, e levando em 
conta as diferentes materialidades nas quais os discursos emergem. 
(SARGENTINI, SÁ, RIBEIRO, 2012, p.36) 
 

A respeito do trabalho com programas do HPGE, algumas considerações podem 

ser feitas. Por ser um gênero composto por múltiplas materialidades, é necessário 

entender como se dá a sua articulação e a importância de outras dimensões para a 

construção de sentidos. 

É preciso também conceber a prática discursiva em seu sentido mais amplo, ou 

seja, uma ação linguística de uma comunidade que considera seu tempo e seu 

espaço na produção de seus enunciados. Assim sendo, ela deve ser considerada 

uma prática social, na medida em que através da linguagem é possível observar o 

mundo em que vivemos. 

Se a prática discursiva define as condições para a construção dos enunciados, 

pode-se entender que os novos gêneros apresentados atualmente, e neles devem-

se incluir os programas do HPGE, representam uma nova forma de constituí-los, 

podendo apontar para os novos padrões dessa sociedade, que incluem novas 

formas de observar e definir o mundo, seja por palavras, imagens, sons, ou pela 

intercessão de todos esses fatores. 

Observa-se que a necessidade de se entender a importância de outras formas 

de análise, que contemplem outras materialidades que não somente a escrita, é uma 

preocupação que tem sido descrita pelos autores da área. Maingueneau (2008), por 

exemplo, diz: 

Limitar o universo discursivo unicamente aos objetos linguísticos constitui sem dúvida 
alguma um meio de precaver-se contra os riscos inerentes a qualquer tentativa 
“intersemiótica”, mas apresenta o inconveniente de nos deixar muito aquém daquilo 
que todo mundo sempre soube, a saber, que os diversos suportes semióticos não são 
independentes uns dos outros, estando submetidos às mesmas escansões históricas, 
às mesmas restrições temáticas etc. (MAINGUENEAU, 2008, p. 138) 
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Como o autor coloca, entender esse universo intersemiótico pode parecer por 

vezes, um risco ao analista, visto que seu campo de análise são os objetos 

linguísticos. Entretanto, não podemos negligenciar o fato de que esses novos 

suportes merecem uma análise mais detida, visto que, além de circularem 

maciçamente em nosso meio, produzem, influem, modificam o social. 

Um dos desafios mais contundentes para os pesquisadores que se dispõem a 

fazer esse percurso, escolhendo como recorte de corpus esse tipo de gênero, é a 

busca por um modelo de análise que se adeque às suas necessidades. 

Sabe-se que toda pesquisa que se debruça sobre o viés teórico da Análise do 

Discurso possui um procedimento metodológico diferenciado. Isso porque não existe 

nesse tipo de estudo um modelo de análise estabelecido a priori, que se aplicaria a 

toda e qualquer necessidade da pesquisa. 

Sendo a AD uma área que lida com um campo multidisciplinar e com objetos de 

estudo complexos, ela exige um movimento gradual de construção de pesquisa, 

cabendo ao pesquisar escolher, moldar e julgar o melhor modo para a condução de 

sua análise. 

O trabalho do pesquisador concentra-se em, a partir da observação de seu 

objeto de pesquisa, traçar estratégias que atendam aos seus objetivos e que 

procurem responder às suas indagações. Esse trabalho requer uma leitura 

cautelosa, atentando para fatores como a materialidade em que se apresenta o 

material e, ao mesmo tempo, para o seu meio de disseminação e para a sua 

repercussão.  

Pensar em uma pesquisa cujo enfoque é a análise de um gênero que engloba 

diversas materialidades pressupõe um trabalho de construção de metodologia ainda 

mais diferenciado, visto que este fato imporá a construção de um dispositivo de 

análise distinto. 

 

2.2 O gênero do discurso programas do HPGE 

 

“Toda atividade de linguagem pertence a um gênero de discurso” 

(MAINGUENEAU, 2013, p.115). Ao fazer essa afirmação, de forma abrangente, 

Maingueneau aponta para a questão da diversidade das atividades verbais e para 

sua natureza.  

Assim também, ao tratar do gênero, Daher (2000) afirma que 
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O gênero está relacionado, portanto, aos tipos de interação que se 
inscrevem nos costumes de um determinado grupo e que, ao serem 
acionados, funcionam como referências de sentido.  Por isto são criados a 
partir de determinada(s) comunidade(s) que os mantêm ou não de acordo 
com suas necessidades. (DAHER, 2000, p.85) 

 

Pensando nas afirmações destes dois autores, podemos entender que o 

gênero do discurso é uma atividade que está inserida em um determinado contexto 

e que se define a partir de recortes sociais e das situações de interação e de 

necessidade de seu grupo. 

Ao pensarmos nos programas do HPGE, veremos que estes foram criados com 

um objetivo específico. O de apresentar os candidatos e suas plataformas em um 

pleito político. No Brasil, o Horário Eleitoral Gratuito é exibido no período eleitoral, 

em todas as emissoras de TV aberta do país. Ele foi instituído pela lei nº 4.737, 

de 15 de julho de 1965, que criou o Código Eleitoral Brasileiro. (BRASIL. Código 

Eleitoral Brasileiro, 1965) 

Apesar de já haver um outro gênero que cumpre teoricamente a mesma 

função, os comícios eleitorais, o HPGE constitui um novo modo de interação, que se 

inscreve a partir da inserção das novas práticas midiáticas, tão amplamente 

difundidas em nossa sociedade.  

Com as transformações ocasionadas pela mídia e a inserção cada vez mais 

maciça da televisão no cotidiano popular, as mudanças na estrutura das campanhas 

políticas tornaram-se inevitáveis e consequentemente o surgimento desse novo 

gênero do discurso. 

Os programas do HPGE possuem uma estrutura própria e padrões 

previamente estabelecidos, porém não cristalizados, podendo sofrer alterações de 

acordo com a necessidade. É uma atividade obrigatória, regulada por lei, delimitada 

por um espaço social e que está ligada às necessidades daquele período histórico-

social: as eleições. 

Ao propor uma delimitação do universo de gêneros textuais, Maingueneau 

(2013) os agrupa em duas classes: os gêneros instituídos e os gêneros 

conversacionais. 

No caso dos programas do HPGE, pode-se dizer que eles correspondem ao 

que o autor define como gêneros instituídos, uma vez que se trata de “textos que 

respondem a expectativas precisas, que cumprem uma função social relativamente 

bem delimitada.” (MAINGUENEAU, 2013, p. 122) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Eleitoral
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A forma de constituição e circulação desse gênero influencia a construção de 

sentidos por parte dos que dele participam. Ao observarmos os programas do 

HPGE, veremos que existem algumas características que lhe definem como tal e o 

distingue de outros gêneros. A primeira delas e que chama a atenção diz respeito ao 

seu caráter multimaterial. 

Além da atividade verbal, outros fatores como imagem, movimento, 

musicalidade, iluminação, posicionamento de câmeras contribuem para a construção 

desse gênero e seus sentidos. 

Diferentemente de um comício eleitoral, que se dá por interação imediata com 

os interlocutores, o programa do HPGE permite ao candidato-enunciador “elaborar 

um raciocínio estratégico, visando produzir um determinado efeito”. 

(MAINGUENEAU, 2013, p.121) Efeito este que é ressaltado por marcas não verbais. 

Além disso, essa interação com o interlocutor não se dá, como já afirmamos, de 

forma direta, mas a partir de uma hipótese formulada pelo enunciador, que tem 

designado em seu discurso uma “multiplicidade de ouvintes” (DAHER, 2000, p.87), 

ou seja, ele não fala somente aos seus eleitores, mas também aos opositores, aos 

indecisos e a tantos outros mais. 

Outra diferença que pode ser apontada nesse gênero é o caráter do 

enunciador. Nos programas analisados nesta pesquisa, observa-se que há um modo 

peculiar de caracterização desse enunciador, pois ora é ele quem diz sobre si 

mesmo e ora ele é falado, ou seja, apresentado por outros enunciadores e até 

mesmo por meio de canções, em que o enunciador poderia ser comparado ao coro 

das tragédias gregas, a uma voz de onisciência.  

Há ainda uma discussão sobre a questão da autoria desse gênero, uma vez 

que, sendo uma produção midiática, realizada por diversos colaboradores, não se 

pode atribuir ao candidato Serra a autoria de seus programas. 

Todas essas características peculiares do gênero programas do HPGE 

demandam uma análise detida que esclareça, mesmo que minimamente, a sua 

forma de organização discursiva e os sentidos que deles são produzidos. A partir 

das observações levantadas, foi possível a delimitação de um aparato teórico e a 

construção de uma metodologia voltada especificamente para este gênero do 

discurso. 

Seguindo os pressupostos teóricos da Análise do Discurso de base 

enunciativa, nesta dissertação recorre-se a conceitos propostos por Dominique 
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Maingueneau ([1998] 2004, [1984] 2008,1999, 2006, 2011): o conceito de cena e 

cenografia discursiva e de prática intersemiótica.  Primeiramente, trataremos dos 

conceitos de cena e cenografia. 

 

2.3  Cena de enunciação e cenografia 

 

Maingueneau propõe um entendimento do conceito de cena da enunciação a 

partir da composição de três cenas distintas: englobante, genérica e cenografia. 

Esses três planos da cena de enunciação envolvem e interpelam os coenunciadores, 

sustentando a construção do enunciado. 

 
A cena englobante corresponde ao tipo de discurso; ela confere ao discurso seu 
estatuto pragmático: literário, religioso, filosófico... A cena genérica é a do contrato 
associado a um gênero, a uma “instituição discursiva”: o editorial, o sermão, o guia 
turístico, a visita médica... Quanto à cenografia, ela não é imposta pelo gênero, ela 
é construída pelo próprio texto: um sermão pode ser enunciado por meio de uma 
cenografia professoral, profética etc. (MAINGUENEAU, 2011, p.75) 
 

No fragmento apresentado, nota-se que o autor relaciona a existência de uma 

imagem discursiva a espaços de atuação próprios, entendendo esses espaços como 

os limites que validam a formação de um “corpo” discursivo. 

As cenas englobante e genérica criam um esboço, ou em uma linguagem teatral, 

criam os limites do palco em que a cenografia, o outro conceito aqui abordado, se 

desenvolve, como uma encenação. (MAINGUENEAU, 2011, p.76). 

A cenografia, por sua vez, é constituída pelo próprio texto e pode variar em 

relação a um modelo estabelecido, invocando cenas de fala valorizadas.  

Por isso, entendemos que a cenografia exerce papel importante no que diz 

respeito à construção de uma imagem discursiva, uma vez que ela cria as condições 

necessárias para a instauração dessa imagem.  

Entretanto, essas condições não podem ser entendidas como um espaço 

imutável, estável, independente do discurso, mas como um quadro, que vai se 

constituindo progressivamente, à medida que os enunciados compõem a enunciação.  

Ao considerarmos o objeto de estudo desta pesquisa, os programas do HPGE, 

podemos identificar de forma sucinta a composição de um panorama no que diz 

respeito à cena de enunciação.  

Nesse contexto, pode-se considerar que cena englobante é constituída pelo 

discurso político e a cena genérica, pelo próprio gênero HPGE.  
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Já no que diz respeito às cenografias, pode-se dizer que elas se instituem de 

forma única, singular, apresentando faces variadas de um mesmo enunciador-

candidato, que assume diversos papéis: ora o de cidadão comum, ora o de homem 

experiente, ora o de operário, ora o de homem bem sucedido, por exemplo. 

Isto se justifica, segundo o autor, pelo fato das cenografias dependerem de outros 

fatores importantes, que dizem respeito à cronografia, à topografia e à locução 

discursiva. Segundo Maingueneau (2011), em uma cenografia, a imagem do 

enunciador e dos coenunciadores está ligada a um momento e um lugar únicos. 

É a partir da relação entre a locução discursiva (quem fala e para quem fala), a 

cronografia e a topografia, que os leitores constroem a cenografia de um discurso. 

Ao observar os programas do HPGE do candidato Serra, é possível perceber a 

relação das mudanças do quadro cenográfico e a constituição de diferentes facetas 

de uma imagem discursiva. 

Cabe ressaltar que, neste trabalho, adotaremos a referência ao termo imagem 

discursiva, tendo em vista que o conceito de etos restringe-se à constituição dos 

enunciados a partir de seu próprio dizer, sendo legitimado ou não por seu 

coenunciador.  

No caso específico do gênero de nossa pesquisa, o HPGE, integram a cena de 

enunciação não só o que o enunciador-candidato diz e mostra sobre si ao falar, já que 

o candidato é referência na fala de outros enunciadores que compõem a cena. O 

conjunto dessas falas, o cenário em que se inscrevem, o tempo em que se ancoram 

compõem uma cenografia discursiva a partir da qual se dá uma apresentação da 

imagem atribuída ao mesmo candidato que visa à consolidação junto ao 

coenunciador. Por esta razão, não optamos pela adoção do termo etos. 

Os dois fragmentos apresentados abaixo são exemplos de mudanças na 

composição dessas imagens discursivas. Vale a pena ressaltar que os recortes 

oferecidos já constituem elementos de leitura do material estudado e que estão aqui 

inseridos não só para demonstrar a relevância das escolhas teóricas de nossa 

pesquisa, como também para ressaltar o movimento metodológico adotado, próprio 

das pesquisas em AD, ou seja, a intrínseca relação entre teoria e prática. 
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Figura 5 – Recorte do primeiro programa de José Serra à presidência da República em 2010 

 

 

Fragmento 

                 Locução 

Discursiva 

 

Cronografia 

 

Topografia 

 

Eu venho de uma família 

modesta. Estudei em 

escola pública, sempre. 

Batalhei muito para me 

apresentar a você.  

 

Quem fala 

 

Para quem fala 

 

 

Presente 

Passado 

 

 

 

Lugar do 

homem 

comum 

 

Enunciador- 

candidato 

 

Eleitor 

telespectador 

 

 

Figura 6 – Recorte do segundo programa de José Serra à presidência da República em 2010 

 

 

Fragmento 

             Locução 

Discursiva 

 

Cronografia 

 

Topografia 

 

Fui deputado, senador, 

ministro, prefeito e 

governador, enfim, eu 

me preparei para chegar 

aqui e pedir o seu voto.  

 

Quem fala 

 

Para quem fala 

 

 

Presente 

Passado 

 

 

 

Lugar de 

político 

que 

ocupou 

várias 

funções 

públicas 

 

 

Enunciador- 

candidato 

 

Eleitor 

telespectador 

 

Apesar de apresentarem marcas discursivas aparentemente idênticas, observa-se 

que em cada fragmento podem-se destacar lugares enunciativos diferenciados. No 

primeiro exemplo temos um enunciador que se mostra um homem humilde, 

trabalhador, que fala de um lugar construído desde um passado longínquo, fazendo 

referência a sua infância, e que se vincula com integridade no presente. 

Já no segundo quadro, o posicionamento discursivo é outro. Nele, o enunciador 

se coloca como homem influente, com experiência e conhecimento de diversos 

setores administrativos, como um homem capacitado e o melhor preparado para pedir 

o voto dos eleitores. 
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Nesse exemplo, assim como no primeiro, a posição assumida pelo enunciador- 

candidato apoia-se em referências temporais. Observa-se que em ambos ele fala em 

um tempo presente, que é, por sua vez, a consolidação de uma trajetória investida ao 

longo de um passado que “fala” do enunciador.  

Entretanto, podem-se notar diferenças em relação a essa construção. No primeiro 

fragmento, o marco temporal do passado enfoca a infância e a juventude. O uso dos 

verbos “estudei/batalhei” nos dão essa indicação de sucessão de um passado de luta, 

chegando-se a um presente que se quer digno, modesto, ou seja, em que o locutor  

se apresenta como aquele que compartilha uma origem semelhante à de vários dos 

eleitores brasileiros. 

Já no segundo fragmento, há uma mudança nos sentidos projetados pela 

cronografia. Tem-se agora a referência a um passado ressaltado pela presença do 

verbo “ser” (fui deputado, fui senador...) e um verbo de ação que remete ao sentido do 

investimento feito (“preparei”). Vale a pena ressaltar que o primeiro verbo constitui 

uma espécie de eco que contribui para ressaltar ainda mais o sentido do segundo. 

No que diz respeito à topografia, observa-se uma diferenciação entre o primeiro 

fragmento, um lugar comum à maioria dos brasileiros, e o segundo, um lugar de 

poder, ocupado por poucos brasileiros que exercem um cargo público (deputado, 

senador), o que realça a capacitação e dá destaque ao enunciador. 

Além dessas características da cenografia, outro aspecto que merece atenção diz 

respeito ao que Maingueneau (2011) chama cenas validadas. A cenografia, segundo 

ele, além de se formar através de um lugar e tempo específicos também se apoia em 

cenas já instaladas numa memória coletiva. 

 Assim, quando exposto à cenografia de um discurso, o eleitor avalia a cena de 

maneira positiva ou negativa, dependendo do que é compartilhado em sua 

comunidade. Dessa forma, pode-se dizer que essas cenas estão apoiadas na esfera 

do interdiscurso. 

 

(...) a cena validada é ao mesmo tempo exterior e interior ao discurso que a evoca. 
É exterior no sentido de que lhe preexiste, em algum lugar no interdiscurso; mas é 
igualmente interior, uma vez que é também o produto do discurso, que ;a configura 
segundo seu universo próprio (...)  (MAINGUENEAU, 2011, p. 82) 

 

As cenas validadas funcionam como estereótipos que se tornam recursos na 

constituição da cenografia. Assim, essas cenas podem aparecer repetidas vezes nos 
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mais diversos discursos, integrando, no entanto, cenografias diferentes, sempre 

singulares, únicas. 

Nos fragmentos acima expostos, observa-se que o enunciador recorre a um 

estereótipo, o de homem confiável, em diferentes temporalidades. No primeiro 

fragmento, a ideia do homem confiável se apoia na imagem daquele que é humilde, 

luta, trabalha, batalha e consegue chegar aonde ele se encontra. Já no segundo 

fragmento citado, esse juízo está atrelado a uma experiência administrativa incomum, 

só cursada por poucos brasileiros. 

Pautando-se em uma crença – a de que para exercer um cargo público é preciso 

ter uma experiência ampla no exercício de funções públicas e mostrar um bom 

desempenho – o enunciador recorre, em cada um desses fragmentos, a argumentos 

diferenciados, mas que expõem um mesmo propósito. 

Com este exemplo, é possível pensar na proposição de Maingueneau que diz que 

a cenografia é algo que se constrói no discurso e está atrelada às expectativas de 

seus enunciadores. Ela é um mecanismo que abre caminho para a legitimação do 

enunciado e é legitimada por ele, uma vez que cria o espaço para que ele ganhe 

forma, ou seja, ela opera em um constante sistema de trocas. A essa circunstância o 

autor atribui a denominação de “enlaçamentos enunciativos” (MAINGUENEAU, 2008).  

Nesse sentido, o texto passa a exercer uma função que ultrapassa o caráter 

meramente informativo, em que o papel do analista seja somente o de extrair os 

dados já presentes no plano do dito, na análise de seu conteúdo. Ao contrário, ele 

“volta-se para sua própria atividade enunciativa” (ROCHA, 2011, p.12).  

A instituição de uma cena no texto é um exemplo deste fato. Ao considerá-la, 

somos levados a pensar em seu processo de constituição, nos constantes enlaces 

que legitimam a cena, na sua correlação com outros enunciados e na sua forma de 

relação com o mundo que a cria, a legitima e a incorpora. 

Sabe-se que a cena englobante política pressupõe a constituição de cenas de 

enunciação que inscrevem o enunciador em um mundo no qual se apresenta como 

aceito. Essa cena envolve uma relação de enlaçamento deste e de seus 

coenunciadores instituídos, porém, estes integram o processo interativo de forma 

avaliativa. 

Segundo Maingueneau (2011), a partir do momento em que, em consonância 

com os valores socialmente partilhados, o enunciador, utilizando-se de uma 

cenografia própria, inscreve seus coenunciadores e os convoca a partilhar da cena 



54 
 

discursiva, instaura-se uma espécie de pacto colaborativo em que ambos passam a 

fazer parte de um mesmo corpo discursivo. 

Esse pacto pressupõe também uma atividade avaliativa de ambas as partes. Para 

convencer seu coenunciador, o enunciador precisa atender às expectativas dele. De 

outro lado, o coenunciador, ao deparar-se com determinado enunciador, faz os 

julgamentos necessários à sua adesão ou não. 

No caso do discurso político, por exemplo, é preciso a mobilização de 

“cenografias variadas uma vez que, para persuadir seu coenunciador, [os 

enunciadores] devem captar seu imaginário, atribuir-lhe uma identidade invocando 

uma cena de fala valorizada”. (MAINGUENEAU, 2011, p.76) 

Ainda segundo o autor, essas cenografias, quando instauradas, supõem uma voz 

que só pode ser validada mediante a adesão dos sujeitos envolvidos. Ele expõe em 

seu capítulo terceiro de Gênese dos discursos ([1984] 2008) que 

A fé em um discurso supõe a percepção de uma voz fictícia, garantia da presença 
de um corpo. Uma voz que, entretanto, só pode ter uma existência paradoxal, já 
que ela é deslocada em relação ao texto a que dá suporte, sem remeter à 
plenitude de um corpo atestado. (MAINGUENEAU, 2008, p.91) 
 

Na leitura do fragmento acima, nota-se a referência a uma voz que se atrela por sua 

vez a um corpo, que não é um corpo real, orgânico, mas um corpo instituído pelo 

discurso do enunciador e que é validado pelo coenunciador. A esse corpo chamamos 

etos.  

A respeito do etos, Maingueneau coloca: 

 
– o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não é uma 
“imagem” do locutor exterior a sua fala; 
– o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro; 
– é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um comportamento 
socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de 
comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura sócio-
histórica.” (MAINGUENEAU, 2011, p.17) 
 

Vemos que o conceito de etos demanda uma relação de interação entre o 

enunciador e seus coenunciadores ligados a um processo sócio-histórico. E esse 

corpo que se forma a partir do discurso e está apoiado em uma cenografia também é 

avaliado para que possa se dar o processo de incorporação por parte de seus 

coenuncidores. 

 Ao pensarmos sobre o conceito de etos, assim definido por Maingueneau, 

veremos que ele a princípio se aproxima da proposta deste trabalho, na medida em 

que temos, nos programas do HPGE, o foco em um enunciador que fala e se constitui 



55 
 

através dessa fala. Entretanto, essa constituição é marcada também pela fala de 

outros enunciadores que o determinam. 

Sem dúvida alguma, o conceito de etos é uma ferramenta teórica que auxilia na 

compreensão do objeto de estudo da pesquisa. Entretanto, ao aprofundarmos a 

reflexão sobre ele, veremos que as considerações a respeito não contemplam 

aspectos inerentes a imagens, sons, movimentos.  

Compreendendo o distanciamento entre a noção de etos e o modo de formação 

das imagens discursivas apresentadas nos programas do HPGE que constituem o 

corpus desta pesquisa, optou-se então pela adoção de um termo, ou melhor, de uma 

noção que contemplasse um gênero instituído (MAINGUENEAU, 2013, p.120) que 

corresponde a uma atividade verbal codificada, obrigatória para os candidatos sérios, 

inscrita no conjunto de uma campanha eleitoral, sendo utilizada a denominação de 

imagem discursiva. 

Entende-se que esta nomeação é a mais apropriada, por permitir uma análise 

mais abrangente do material escolhido. Ao dar este tratamento, abrimos espaço para 

a inserção de outras materialidades que se expressam juntamente ao texto escrito, de 

maneira não menos importante, constituindo sentidos. Assim também, torna-se mais 

viável um caminho para a discussão sobre os novos modos de circulação dos 

discursos e sobre a necessidade de uma prática que dê conta de compreender e 

agregar essas novas constituições. 

Apesar de estreitar suas análises ao universo da escrita, Maingueneau (2008) não 

desconsidera as mudanças ocorridas nas condições de enunciação ao longo do 

tempo. Ao contrário, ele enfatiza esse caráter múltiplo, a influência da mídia e 

considera a importância de uma análise que possa dar conta dessas diversas 

materialidades.  

Em um de seus trabalhos, o autor assim ressalta: 

Não podemos dizer que, com esses diferentes mídiuns das condições “materiais” 
da comunicação política transformam radicalmente os “conteúdos” e as maneiras 
de dizer, a própria natureza do que se chama “discurso político” e “política”. Não 
que os antigos gêneros do discurso desapareçam, mas são marginalizados (...) 
essas práticas de discurso são redefinidas em relação às formas dominantes do 
discurso político e do comércio: o debate pela televisão e a comercialização em 
larga escala. (MAINGUENEAU, 2004, p. 73) 
 

Essas novas dinâmicas institucionais, entre elas a da política, geram um novo 

modo de se compor os discursos. Muito influenciadas pelo fazer midiático e sua 

aparente força de persuasão, e inseridos em uma sociedade que valoriza cada vez 
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mais o instantâneo e o visual, estes gêneros foram adquirindo traços diferenciados, 

agregando a eles novas materialidades. 

Vislumbrando esse novo universo, Maingueneau (2008) sugere o que ele chama 

de prática intersemiótica, ou seja, uma tentativa de se compreender de maneira mais 

ampla a produção de enunciados, em seus mais diferentes níveis, sejam eles 

pictórico, textual, sonoro. 

Mas o modo de execução dessa proposta se dá em um contexto diferenciado. Isto 

porque o movimento da prática intersemiótica, inicialmente proposto pelo autor, 

pretende uma análise que busque pontos de contato entre diferentes gêneros que 

compõem uma formação discursiva. 

 Dessa forma, se poderia traçar uma espécie de zona de convergência, ou seja, 

seria possível observar em que medida os diferentes gêneros de discurso estariam 

conectados. Por exemplo, uma pintura, uma composição musical e um texto de uma 

dada época podem apresentar características comuns, pois estariam integrados em 

uma mesma formação discursiva. 

Buscando ampliar a discussão sobre essa problemática, Maingueneau (2004, 

2011) também chega a citar os textos midiáticos e sua configuração diferenciada. O 

autor não negligencia o fato de estes textos comporem uma nova forma de 

apresentação e circulação de discursos. Diferentemente de sua primeira proposta, ele 

agora vislumbra uma análise que fosse capaz de agregar as diferentes materialidades 

presentes em um mesmo gênero, dadas as condições de sua formação, e não mais 

entre gêneros do discurso. 

Apesar de considerar a importância de tal análise, o autor ressalta que este seria 

um caminho arriscado ao analista, visto que, ao fazê-la, ele estaria arriscando-se em 

um campo ainda desconhecido, afastando-se de uma zona de conforto, que é a da 

escrita. Dessa forma, Maingueneau aponta para um problema de pesquisa, mas deixa 

o caminho em aberto para outros pesquisadores.  

Pensando nessas questões, sentimo-nos desafiados a arriscar-nos nesse 

universo, aproximando-nos dessas novas formas de circulação de sentidos e 

refletindo sobre caminhos possíveis para a realização de um estudo de um gênero 

constituído por diversas semioses. 
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2.4  A composição de uma metodologia 

 

Como já exposto anteriormente, a pesquisa que tem como foco uma 

perspectiva discursiva, tem também como desafio a construção de uma 

metodologia, pois é somente a partir da visualização do problema que o pesquisador 

pode traçar os caminhos pertinentes à sua prática. 

O trabalho aqui apresentado segue os seguintes passos metodológicos: 

pesquisa bibliográfica, levantamento de corpora de campanhas eleitorais à 

presidência da república, estabelecimento do corpus e análise dessa materialidade. 

O primeiro passo consistiu no levantamento bibliográfico em relação ao tema 

da pesquisa. Nesse levantamento, foi definido o aparato teórico que responderia ao 

problema inicialmente proposto no trabalho. 

Simultaneamente a esta etapa, foi realizada a reunião de materiais relativos a 

campanhas eleitorais do candidato José Serra. A proposta inicial para esta etapa 

consistia em tentar agrupar diversos programas de campanha no período que 

correspondia aos pleitos eleitorais de 2002 e 2010. 

Vale ressaltar que o recorte temporal foi assim definido a princípio, pois, como 

o foco do trabalho era a observação de diferentes imagens discursivas de um 

mesmo candidato, supôs-se que, tendo ele disputado ambas as eleições e em cada 

uma delas ocupado uma posição de campanha distinta – sendo o candidato da 

situação em 2002 e da oposição em 2010 – este fato propiciaria o desenvolvimento 

de nossa análise. 

Várias foram as tentativas de se recuperarem os materiais, desde consultas ao 

próprio partido, o uso dos materiais disponíveis na internet a um contato eletrônico 

com o próprio candidato Serra. 

Entretanto, dada a propriedade instantânea dos gêneros produzidos pela mídia 

e sua rápida dispersão, e considerando o espaço de tempo entre o desenvolvimento 

das duas campanhas e o da pesquisa, tornou-se impossível o trabalho com os 

programas do HPGE de 2002. 

Diante desse impasse, procedeu-se a nova análise do material já disponível, a 

fim de se definir a possibilidade de um novo recorte. A leitura do material teórico, o 

contato com o gênero programas do HPGE, a participação em grupo de discussão 

sobre discurso e cinema propiciaram mudanças no rumo da pesquisa. Isto porque o 

recorte proposto no primeiro momento projetava uma análise que se sustentava em 
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estereótipos pré-concebidos. Era preciso refinar o problema de pesquisa, e isso só 

foi possível mediante o contato com esses materiais e nas discussões realizadas 

durante as reuniões de orientação. 

A partir desses encontros, foi possível entender que, visto a materialidade do 

gênero escolhido e sua complexidade, era possível empreender uma análise que 

não se voltasse para a afirmação de imagens situadas, ou melhor, pressupostas, 

mas sim para a composição da figura política como um todo, o que contribuiria não 

só para o entendimento dos novos modos de produção e circulação dos discursos, 

perpassados pela mídia, como também para se discutir a respeito das relações 

políticas no Brasil. 

 A partir disso, definiu-se um novo recorte temporal, pensado exclusivamente a 

partir do trabalho com os materiais da campanha política à presidência de José 

Serra em 2010. Dentro dessa escolha, selecionou-se o primeiro programa exibido 

em 2010, que visava à apresentação do candidato, em comparação com o último 

programa do primeiro turno e o último programa do segundo turno. 

Essa seleção foi baseada na tentativa de se obter um recorte que desse 

visibilidade à campanha de 2010 em três momentos: o inicial, o intermediário e o 

final. Assim teríamos mais um caminho que traria a possibilidade de confirmar a 

hipótese levantada, ou seja, de que são possíveis mudanças na imagem discursiva 

do candidato no decorrer de sua campanha. 

De posse do corpus definido, passou-se à definição dos procedimentos de 

análise. Para isso, foram realizadas pesquisas em bases de dados de diversas 

instituições de ensino, a fim de encontrarmos trabalhos acadêmicos que seguissem 

a linha de pesquisa definida e pudessem exibir um modelo de análise compatível a 

nossa proposta. 

O levantamento desses trabalhos revelou, entretanto, uma diferença no 

enfoque de análise dos programas do gênero televisivo, que não se enquadrava na 

proposta teórica aqui defendida. Sendo assim, os modelos de análise disponíveis 

não eram suficientemente adequados. 

Foi preciso então definir um dispositivo próprio de análise, que se adequasse 

às nossas necessidades. Como resultado dessa busca, constituímos um 

procedimento metodológico de análise ao qual chamamos “transposição em 

roteiros”. 
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Após a construção desse dispositivo e a constituição dos roteiros dos três 

programas, definiu-se como etapa seguinte os recortes das marcas discursivas. 

Foram levantadas marcas referentes à locução discursiva, à cronografia e à 

topografia, respeitando o conceito de cenografia proposto por Maingueneau (2011). 

A partir da reconstrução desses quadros cênicos e acrescentando observações 

no que diz respeito à inserção das materialidades sonora, visual, cinética e 

cinematográfica, foi possível a realização de uma análise do material que 

englobasse todos estes quesitos. 

 

2.5  Um novo dispositivo de análise: a transposição em roteiros. 

 

O desafio metodológico na construção de um novo dispositivo de análise 

começa quando nos deparamos com o material escolhido para este trabalho. Os 

programas do HPGE são atualmente o meio mais eficiente de comunicação entre 

eleitores e candidatos. Por isso, cada vez mais nota-se um empenho na elaboração 

desses materiais. 

Ao assistir aos vídeos que formam o corpus desse trabalho, foi possível 

perceber que, além do recorte oral/escrito, outras dimensões como imagens, 

músicas, recursos de câmera funcionavam naquele contexto como aliados no 

processo de construção de sentidos e contribuíam também para a formação da 

imagem do candidato, ou seja, seu enquadramento na câmera, a música mais lenta 

ou mais agitada em momentos específicos, as imagens projetadas por detrás do 

candidato. Todos esses fatores contribuíam para moldar a sua ou suas imagens. 

Para retratar essas dimensões, era preciso encontrar uma forma de analisá-las, 

fazendo com que se tivesse um entendimento maior dessa composição. 

Para isso, pensou-se primeiramente em se fazer a transcrição dos programas 

trazendo as observações da pesquisa. Entretanto, após a realização da primeira 

transcrição, ficou claro que a ampla descrição com notas poderia comprometer os 

resultados, visto que se distanciavam do objeto analisado, trazendo características 

que não poderiam ser notadas no material, que já eram fruto de um posicionamento 

do pesquisador. 

Assim sendo, era preciso encontrar um procedimento específico para a análise 

dos programas. Dada sua natureza organizada, chegou-se à conclusão de que 

haveria alguma prescrição para a realização desse tipo de projeto midiático.  
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Para a concretização desses programas, os personagens nele envolvidos, seja 

o próprio candidato, como a equipe de estúdio, os profissionais de câmera, 

seguiriam um roteiro previamente elaborado e, nesse roteiro, é possível vislumbrar 

todas as etapas e as recomendações necessárias para a sua realização. Ele serve 

como instrumento norteador de todos os passos constituintes do programa. Assim 

também, nesse roteiro seria possível observar as inserções de cada fala, as 

determinações de posicionamento, entre outros aspectos. 

Seguindo esse pressuposto e considerando a natureza do gênero para a 

análise, propôs-se então a construção de um dispositivo ao qual denominamos 

“transposição em roteiros”. 

Utilizamos o termo “transposição” para salientar o caráter de sua proposta. 

Partindo da ideia de que um objeto transposto nunca retornará a sua posição inicial, 

pensamos ser este termo aquele que mais se adequa ao procedimento aqui 

descrito. Os programas do HPGE possuem um formato próprio pensado a partir de 

um roteiro inicial. Como não se dispõe dos roteiros originais dos programas 

selecionados, o trabalho consiste então na descrição de todos os elementos 

observados na construção dos programas do HPGE, na forma como aparecem nos 

vídeos selecionados. 

Porém essa descrição se dá através da transposição da esfera visual e auditiva 

do vídeo para a esfera escrita. 

A criação de nosso dispositivo de análise pressupõe também a atividade do 

pesquisador, que percebe os acontecimentos e os capta, buscando a forma mais 

direta possível de relação entre os elementos observados e sua transcrição. 

Por fim, o termo roteiro serve para mostrar que descrição foi realizada seguindo 

padrões textuais propostos para a construção de roteiros de programas televisivos. 

Vale a pena ressaltar que esses padrões não foram rigidamente utilizados, uma vez 

que não era necessária a exposição de algumas referências como, por exemplo, a 

contabilização do tempo de cada cena, a descrição do posicionamento de câmeras, 

que é mais apropriado a um trabalho no campo da cinematografia. Além disso, 

outras referências foram adicionadas por parte da pesquisadora, como a marcação 

em negrito das falas dos enunciadores, visando a uma melhor visualização. 

A proposta de criação desses roteiros constitui uma forma de se captarem os 

traços que colaboram na constituição de uma imagem discursiva. Como em uma 

fotografia, as palavras proferidas pelo candidato, por seus eleitores, pelo narrador 
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dos programas, assim como as imagens, os sons e tudo quanto fora invocado eram 

descritos da forma como apareciam, criando um objeto de análise que dava ao 

pesquisador a possibilidade de um olhar mais detido e abarcador em relação à 

diversidade de elementos que compõem o gênero HPGE. 

Julga-se também interessante a opção por essa forma de transposição e não 

pela pesquisa dos roteiros originais, uma vez que através desse dispositivo é 

possível considerar o resultado daquilo que se pretendia criar e, consequentemente, 

torna-se mais interessante a investigação do movimento de criação das imagens 

discursivas do candidato Serra no momento próprio de sua exposição. 

Assim sendo, pode-se dizer que a elaboração desse novo dispositivo 

metodológico, empreendido nesse trabalho, constitui um esforço em se tentar 

compreender os novos meios de circulação e produção dos discursos, atentando 

para o seu caráter inovador e dinâmico. Busca-se com este recurso não só uma via 

de acesso para a análise aqui empreendida como também uma abertura que 

possibilite pensar novas estratégias e novos modelos de análise que deem 

visibilidade a gêneros atuais aos quais somos expostos e pelos quais somos 

influenciados de certa maneira, buscando viabilizar a noção de uma prática 

intersemiótica, como proposto por Maingueneau. 
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3. “QUANDO SE CONHECE BEM UMA PESSOA...”: SENTIDOS DA 

CONSTRUÇÃO DE UM PRESIDENCIÁVEL 

 

 

Nos capítulos anteriores, explicitamos o panorama político que envolvia a 

disputa presidencial em 2010, bem como as relações de embate que a 

perpassavam. 

 A partir dessas reflexões pode-se entender que o processo eleitoral se 

configura por um conjunto de práticas, que corroboram para a legitimação dessa 

disputa bem como para a construção das campanhas nas quais se constitui a 

imagem dos candidatos. 

Muitas são as ações desenvolvidas para a construção dessa imagem, 

provenientes dos mais variados âmbitos, desde as comissões eleitorais, como os 

órgãos fiscalizadores, as equipes de campanha, os meios de comunicação, entre 

outros. Interessa-nos a análise dos programas do HPGE, visto o alcance de público, 

a repercussão e sua natureza multidimensional. Como já discutido no capítulo 

anterior, esse gênero possui características diferenciadas, principalmente no que diz 

respeito ao uso de diferentes materialidades, além da escrita, que são importantes 

na construção dos sentidos do texto. Por isso, eles constituem um material inovador 

e que desafia o pesquisador, dado o caráter intersemiótico que impõe à análise. 

Entretanto, não se deve esquecer que esses programas constituem apenas 

uma das práticas eleitorais que auxiliam na composição de uma imagem de 

candidato à presidência, ou seja, entre todos os caminhos possíveis, a escolha pela 

análise dos programas do HPGE constitui uma decisão metodológica que atende 

aos interesses de pesquisa daqueles envolvidos, mas não exclui a relevância e o 

diálogo com outras práticas que envolvem o processo eleitoral. 

Como já explicitado anteriormente, o material selecionado constitui-se de três 

programas do candidato à presidência, José Serra, no ano de 2010, a saber: 

primeiro programa apresentado no primeiro turno; último programa do primeiro turno 

e último programa apresentado no segundo turno das eleições. A análise aqui 

empreendida busca primeiramente uma visão geral da forma de estruturação e da 

temática dos programas que permitam chegar a considerações sobre o processo de 

formação das imagens discursivas do candidato durante o período de vigência de 

sua campanha, através da identificação de diversas marcas, sejam elas linguísticas, 

de imagem, som, movimento, entre outras. 
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3.1. Do levantamento de registros orais à organização da estrutura dos 

programas 

Após a realização do procedimento de transposição em roteiros dos três 

programas selecionados para a pesquisa e seguindo as orientações dos estudos em 

AD, procurou-se levantar primeiramente marcas de registros orais recuperadas pelo 

dispositivo metodológico utilizado. Este primeiro levantamento propiciou a 

visualização de uma forma de composição própria desses materiais. O quadro 

abaixo expõe em números uma comparação entre os três vídeos analisados. O 

propósito desse registro é observar em que medida se dá a ocorrência de falas em 

cada um dos programas. Não nos interessa entender somente quem fala e em que 

quantidade, mas quem é trazido a falar e o porquê. 

 

Quadro 1- Registros orais dos programas do HPGE do candidato José Serra 

 

Números de aparições em cenas 

 
Turnos de fala 

 

 
Primeiro programa 

 
Segundo programa 

 
   Terceiro programa 

 Narrador  
 

52 

 
 

4 

 
 

57 

Candidato  
 

24 

 
 

12 

 
 

14 

Eleitores/ 
apoiadores 

 
 

21 

 
 

29 

 
 

10 

 
Canções 

 
     

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
Personalidades 

 
__ 

 
 

2 

 
__ 

 

A partir da observação do quadro, pode-se supor uma relação entre a 

ocorrência das falas e a composição dos programas, uma vez que se pode notar 

uma estrutura que sempre se repete, ou seja, um padrão que norteia o arranjo dos 

programas. 

 Verifica-se que em todos os vídeos há a recorrência de cinco tipos de registros 

orais: os de um narrador, os do candidato, o dos eleitores, os de personalidades e 
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os de canções. Entretanto, apesar de recorrentes, a distribuição desses registros 

não é homogênea. 

No primeiro programa, por exemplo, a fala predominante é a de um narrador, 

que em alguns momentos cede espaço ao próprio candidato, para que ele se 

apresente diretamente. No segundo vídeo, já se pode observar uma maior 

recorrência da fala dos eleitores, que é intercalada, assim como no primeiro 

programa, à fala do próprio candidato. Por fim, no último programa, nota-se a 

retomada da predominância de falas do narrador em relação aos outros 

participantes. 

Essas observações permitem-nos algumas considerações sobre a relação 

entre as falas e o modo de organização dos programas e seus efeitos sobre a 

construção da imagem discursiva de um presidenciável. 

 

3.1.1 O diálogo entre narrador e candidato 

 

No primeiro programa, observa-se um candidato que é apresentado 

majoritariamente por outro, que conta sua história de modo onisciente, invocando 

minuciosamente detalhes de sua vida pessoal e política, expostas de forma positiva 

ou que expõe atributos que aparentam semelhança ao homem comum. 

O Serra nasceu nessa casinha, em um bairro operário de São Paulo. 
A mãe, dona de casa. 
O pai, vendedor de frutas. 
Filho de família pobre; estudou em escola pública. (HPGE 1) 
 

Nesse exemplo, podemos observar também como esse discurso assemelha-se 

com as narrativas cinematográficas. A construção encurtada das frases, através da 

elipse dos verbos, provoca uma sensação de flashback, em que o narrador faria o 

papel da memória do candidato. 

Buscando confirmar as informações propiciadas pelo narrador, esse discurso é 

pontualmente intercalado por falas do próprio José Serra, que constitui nesse ponto 

a voz da autoridade, ou seja, aquele que tem o poder de confirmar as informações 

apresentadas. 

Logo na primeira sequência do primeiro programa, nota-se essa interseção 

entre a apresentação do candidato por ele mesmo e a introdução do narrador, que 

vem para detalhar sua biografia. 
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Serra: Eu venho para mostrar a você a minha vida, as minhas experiências, as 
minhas realizações e os meus projetos para o nosso país progredir, seguir em 
frente.  
É um direito seu conhecer bem os candidatos: avaliar, comparar o que cada um fez 
e, naturalmente, se fez. (HPGE 1)

11
  

 

Nesse primeiro trecho, pode-se perceber o constante uso do pronome 

possessivo em primeira pessoa do singular, assim como o pronome pessoal também 

em primeira pessoa, o que demonstra uma forma exposição pessoal e particular. A 

apresentação aqui é a da candidatura pelo candidato titular. Um candidato que 

anuncia a seus eleitores que relatará sua história e seus projetos. 

Entretanto, quem descreve a sequência dos fatos é o narrador, que procura se 

colocar como um apresentador da biografia do candidato, como se pode perceber no 

fragmento, em que inicia dizendo “Essa aqui é a história do Zé Serra”. O narrador 

conta uma história que não é a sua, mas a de um homem, o Zé Serra. Aqui observa-

se já o uso da forma coloquial do pronome  ao invés de sua forma culta, provocando 

um efeito de familiaridade com o interlocutor, como se estivessem tendo uma 

conversa. 

Assim também, é interessante notar a forma íntima como o narrador se refere 

ao candidato. Ao utilizar o apelido Zé, ele inscreve uma referência ao candidato 

como a um homem comum, um dos muitos Zés do país, brasileiro como todos os 

outros, como expresso nos seguintes trechos: 

Narrador: Essa aqui é a historia do Zé Serra. Mas é também a história de seu 
Damião, da Paraíba. Da Andréia, de Minas Gerais. Da dona Maria, do Maranhão. 
(HPGE 1) 

 
Ao narrar a história do “Zé Serra”, o narrador a aproxima de histórias de outros 

brasileiros comuns, criando uma imagem do homem simples, que partilha de uma 

história de vida que se assemelha à de eleitores dos diversos estados brasileiros. 

Já no segundo programa, nota-se um movimento de substituição da voz do 

narrador pela voz dos eleitores, como veremos no item a seguir. Sendo assim, o 

narrador assume uma função contrária à do primeiro programa. Ele passa de 

apresentador a confirmador das propostas da plataforma política do candidato Serra, 

propostas estas apresentadas pelo próprio candidato, colocando-se em uma posição 

de “homem que faz”. 

                                                             
11 Os destaques em negrito são de responsabilidade da pesquisadora e apontam para traços pertinentes à 

pesquisa. 



66 
 

Serra: Para os jovens, nós vamos investir no ensino profissionalizante, que é o 
ensino que vira emprego. Vamos criar um milhão de novas vagas em escolas 
técnicas, em todo o Brasil. Eu vou implantar também o PROTEC, que é o ProUni 

do ensino técnico. Uma ajuda em dinheiro para você que é jovem poder estudar e 
aprender uma profissão.  

 
Narrador: O PROTEC vai ser o ProUni do ensino técnico. Um milhão de bolsas de 
estudo pra jovem nenhum ficar de fora. (HPGE 2) 

 

Nota-se que, na fala do candidato e na do narrador, há quase que uma 

repetição da mesma frase, provocando um efeito de eco e auxiliando no reforço da 

ideia apresentada. Ainda no fragmento de fala pertencente ao candidato Serra, 

novamente recorrendo ao uso do pronome pessoal em primeira pessoa, o candidato 

ressalta a sua atividade, a sua participação ativa nos projetos de governo. 

No terceiro programa, o narrador posiciona-se de duas formas distintas: 

primeiramente como apresentador e subsequentemente como acusador. Em sua 

primeira função, encarrega-se de elencar todos os projetos e os benefícios 

propiciados pelo candidato Serra, como observado nos fragmentos a seguir: 

Narrador: Para dona Odete, que tem problemas de visão, Serra 
fez uma biblioteca com equipamentos para todo tipo de 
deficiência. 
Narrador: E pro José, caminhoneiro, Serra fez estradas modernas 

e seguras. 
Narrador: Pra Márcia economizar na condução, Serra ampliou o 
bilhete único. (HPGE 3) 

 

É interessante observar que em nenhum momento a participação de outros 

colaboradores é citada, nem mesmo a dos próprios eleitores, porém essa será uma 

discussão posterior. Em contrapartida, os benefícios expostos pelo narrador são 

sempre voltados ao cidadão comum, a uma pessoa, nomeada individualmente, 

como representante de um segmento. Serra fez para Odete, José, Márcia e tantos 

outros. Dessa forma cria-se um vínculo intimista com o coenunciador, propondo-o o 

compartilhamento da imagem do candidato que faz, faz para mim e para você 

também. 

 Em sua segunda função, o narrador coloca-se como acusador, pois aponta 

com minúcias aquilo que é considerado como falhas do governo petista, não 

excluindo a candidata do partido da responsabilidade por cada uma delas. Ele 

recorre à esfera do interdiscurso para compor a sua própria fala. 

Narrador: De 2003 até agora, Dilma e Lula já privatizaram mais áreas de 

petróleo do que todos os governos anteriores. Todos. Já entregaram a 

exploração do petróleo brasileiro para 108 empresas. (HPGE 3) 
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No trecho acima, pode-se perceber a referência ao então presidente e à 

candidata por ele apoiada. É interessante notar que, nessa fala, o narrador toma 

como marco de referência o ano de 2003. Há um apagamento de informações das 

ações realizadas anteriormente, principalmente do governo ao qual ele integrou e 

que ficou conhecido justamente por essas iniciativas de privatização. Dessa forma, 

o candidato se dilui nessa trajetória que passa por um governo que privatizava até 

aqueles que defenderam o patrimônio nacional. 

Ao analisar as falas do próprio candidato, veremos que seu posicionamento 

difere um pouco daquele apresentado pelo narrador. 

As falas de Serra no último programa se referem a um candidato com traços 

de sobriedade, que, apesar de constatar os erros de seu oponente, busca soluções 

harmoniosas e pacíficas para os mesmos. 

Serra: Hoje eu quero falar com vocês sobre esse novo Brasil que 
eu sinto nascer a cada dia. E que eu percebo nos olhares, nos 
abraços, nos apertos de mão e nas conversas com as pessoas, 
principalmente com os mais jovens. A maioria deles, eu tenho 
certeza, está desiludida com a política, com escândalos, 
mensalão, problema nos correios, desvio de dinheiro público. 

Mas eu sinto que há uma esperança. A de que nós podemos, sim, 
enfrentar nossos problemas, como na saúde, na educação, na 
segurança, enfim, os grandes desafios do Brasil, sem brigas. Na 
paz, com trabalho sério em um governo acima dos partidos. 

(HPGE 3) 

  

Nota-se o uso dos pronomes agora na primeira pessoa do plural, 

diferenciando-se das formas em primeira pessoa do singular, utilizadas ao início de 

sua fala. Dessa forma, não há somente o eu, o “Serra que faz”, mas sim o nós, 

candidato, eleitores, opositores, em um governo que, segundo afirma o próprio 

candidato, se vale da união e não da segregação de partidos.  

Essas inserções do candidato destoam das do narrador, uma vez que 

oferecem posicionamentos em certa medida diferenciados. Essa disparidade de 

argumentos acaba por colocar o candidato em uma posição confortável, cabendo 

ao narrador, que constitui uma espécie de voz do senso comum, a atividade da 

denúncia. 

Dessa forma, o contraste entre o que é dito pelo enunciador-narrador e o que 

é dito pelo enunciador-candidato acaba por instituir uma imagem pacificadora e 

restauradora deste. 



68 
 

Essa imagem discursiva é por sua vez confirmada quando o narrador passa a 

assumir um tom profético, evocando o nascimento de um novo Brasil, que, 

segundo ele, se fará possível através da ação dos brasileiros e da liderança do 

candidato Serra. Nesse fragmento o narrador recorre à noção de um presente 

histórico que projeta um futuro promissor. 

Narrador: Existe um Brasil que nasce a cada dia. É um novo Brasil que 
nasce cheio de esperança. Cheio de vida. Esse novo Brasil nasce a cada 
dia. Com a semente na terra, com o trabalho do homem. Nasce nas 
fábricas, com a força do trabalhador. Nas escolas, no coração do 
estudante (...) E só um presidente preparado, grande que pense no 
futuro, pode unir e mobilizar o país inteiro para vencer esse desafio. 
(HPGE 3) 

 

Por meio dessa voz otimista, que valoriza o brasileiro e o território nacional, o 

enunciador-narrador elenca problemas a serem enfrentados pelo novo 

representante do povo e enfatiza a capacidade e o preparo do candidato Serra 

frente a essas questões. É interessante observar a recorrência das palavras, 

“preparo”, “capaz”, que possuem uma dupla função, na medida em que 

caracterizam o candidato e descaracterizam sua oponente, pois ao dizer que um 

possui preparo, “é o mais preparado”, exclui o outro dessa posição. Temos então 

um posicionamento de um narrador que, ao mesmo tempo em que salienta a 

possibilidade de melhoria para o país, não deixa de apontar suas deficiências e os 

responsáveis por elas. 

 

3.1.2 Os eleitores como testemunhas 

 

 Outro eixo que é observado na composição dos programas do HPGE 

selecionados para esse trabalho diz respeito à inserção de falas daqueles que dizem 

dar apoio ao candidato, que se apresentam como eleitores. Essas falas funcionam 

como uma espécie de testemunho e enfatizam aquilo que fora anteriormente 

expresso pelo narrador ou pelo próprio candidato. A inserção da voz desses 

“brasileiros testemunhas” acaba por simular uma relação de intimidade ainda maior 

com os coenunciadores/ telespectadores, na medida em que essa voz fala como “a 

voz „do cidadão comum, homens e mulheres que observam a atuação do candidato 

Serra. No primeiro programa de campanha, observamos a seguinte estrutura em 

uma das cenas: 
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Narrador: Em 2004, Serra é eleito prefeito de São Paulo. 
Em seguida governador do Estado. 
O único governador da história de São Paulo eleito em primeiro turno. 

 
Homem: O Serra tem bagagem, né. 
Mulher: É uma pessoa trabalhadora que a gente pode confiar. 
Homem: O único homem certo para o povo brasileiro é o Serra. 

 
Serra: Com os olhos no futuro, com boas ideias, com força para realizar, nós 
vamos em frente, com muito trabalho, e com o Brasil no coração. (HPGE 1) 

 

É interessante notar como o uso dos termos destacados nas falas dos eleitores 

acima ratificam as informações já fornecidas tanto pelo candidato como pelo 

narrador, ou seja, em todos os âmbitos busca-se a confirmação da imagem 

discursiva de um candidato experiente, popular e trabalhador. 

Passando ao segundo programa, nota-se que sua estrutura dá especial ênfase 

ao relato daqueles que se apresentam como eleitores. Temos a história de um 

candidato contada por eles, como a deles e para eles, ou seja, uma história contada 

por diferentes enunciadores, com diferentes estatutos na enunciação, que interagem 

entre si, ecoando um relato compartilhado. 

 A predominância de falas de diversos ditos eleitores simula, provoca uma 

relação intimista com o espectador, de forma a que este se veja representado pela 

voz daquelas pessoas, uma vez que possuem valores comuns e “são” como elas. 

Nesse programa, temos a imagem discursiva de um candidato falada por aqueles 

que afirmam compartilhar as mesmas propostas e interesses. 

Idoso: Eu vejo no Serra o homem mais preparado, no momento, 

para governar o Brasil. 

Mulher: Eu quero um presidente que não precisa de padrinho. 

Homem: O mais importante do Serra é justamente ter uma 

proposta e a garantia de o que ele está fazendo vai dar certo. 

                                      Mulher: Ele já fez, ele faz e ele fará. (HPGE 2) 

 

A respeito desses “testemunhos”, é importante notar que eles se inserem de 

forma aleatória, como se cada um dos eleitores fornecesse traços de uma imagem 

do candidato e aparecem durante a exibição dos três programas, de forma mais 

recorrente ou não. Como em um caleidoscópio, esses testemunhos oferecem 

recortes, traços de uma identidade que se quer dita, construída e, unidos, formam 

um todo dotado de sentido. 

Temos, no fragmento em destaque, referências ao Serra que o apresentam 

como um homem competente, idôneo, cumpridor de suas obrigações, que luta pelo 
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povo. Outra característica interessante que é colocada diz respeito ao 

apadrinhamento. Quando uma suposta eleitora de Serra afirma que ele é um 

candidato “que não precisa de padrinho”, ela também afirma que há candidatos 

apadrinhados. A negação na sua fala adquire dupla função, pois ao mesmo tempo 

que elogia o candidato, critica os outros, neste caso, a candidata Dilma Roussef. 

Essas características, observadas nas falas dos que se apresentam como 

eleitores, são retomadas pelo próprio candidato, incorporadas à sua fala e postura 

mostrando-se, mais uma vez, como a voz da autoridade. Durante o segundo 

programa, observa-se um constante entrelaçamento entre as falas dos eleitores e a 

fala do candidato, em uma relação de apoio e ratificação uma da outra, como 

observado no trecho a seguir: 

Serra: Outra coisa: Nós vamos reajustar em 10% as aposentadorias e 

pensões do INSS. Eu já estudei o assunto. Os recursos existem. Dez por 

cento: é o dobro do que o atual governo quer dar. Eu vou tratar os 

aposentados brasileiros com a atenção e com o respeito que eles 

merecem. 

 

Mulher: Ele foi o primeiro que preocupou com a idade avançada das 

pessoas. 

Homem: Botou o remédio genérico. 

Mulher: E trouxe a vacina para o idoso. (HPGE 2) 

 

Observa-se nesse trecho que as ações realizadas quando Serra era ministro, 

voltadas para as políticas para os idosos, são confirmadas pelos eleitores na 

sequência posterior, como uma espécie de comprovação do cumprimento de suas 

propostas. Ainda nessa fala, podemos perceber o contraste produzido pelas últimas 

palavras de Serra. Ao afirmar que os aposentados merecem respeito, o enunciador-

candidato também diz de maneira explícita que outros governos não os tratam da 

mesma maneira. 

No terceiro programa, os eleitores adquirem status de personagem, ou seja, 

eles “atuam”, interagem diretamente com o candidato e encenam uma narrativa 

desencadeada pelo narrador. Suas falas propõem um contato íntimo com Serra. 

Em uma dessas situações, temos uma eleitora que diz ao candidato: “Vamos 

entrar, conhecer a minha casa.” Observa-se, nesse fragmento, a diferença da fala 

dos eleitores do primeiro e do segundo programas em relação a esta. Não há 

confirmação de nenhuma proposta, nem mesmo uma ressalva sobre as atitudes do 

candidato, há somente proximidade, cotidianidade.  
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Essa fala, apesar de diferente das outras, também simula confiança, respeito e 

intimidade, provocadas pelo ambiente doméstico. Só convidamos a partilhar de 

nosso lar alguém que conhecemos e em quem confiamos, alguém que não nos 

oferece riscos.  

Vale a pena ressaltar que a tomada da imagem do lar também ressalta, de 

maneira mais ampla, a ideia do próprio país, ou seja, ao permitir a entrada do 

candidato Serra em suas casas, os eleitores estão também abrindo as portas da 

nação para que ele se faça figura importante. Isso pode ser percebido, por exemplo, 

em trechos do primeiro programa do HPGE, em que os eleitores, visitados em seus 

lares por Serra, são descritos não só por seus nomes, mas pelas regiões as quais 

pertencem (Andréia, de Minas Gerais, Dona Maria, do Maranhão, Damião, da 

Paraíba, Serra, de São Paulo), ou seja, institui-se aqui imagens de eleitores 

representantes de um segmento e de uma região do país. Seus lares são como 

partes de um Brasil que se une e que confia no candidato que escolheram e que 

acolheram em suas “casas”. 

 

3.1.3 Os jingles como formas de representação 

 

O uso dos jingles, ou seja, das músicas próprias de campanha, também figura 

como estratégia de composição dos programas do HPGE estudados e contribui com 

a configuração de traços da imagem do candidato.  

A primeira informação do primeiro programa nos é dada a partir do trecho de 

uma música. Nela se diz: 

               Tum, tum, vou de coração 
               Conheço ele, sei que é bom a gente viu 
               Pra continuar a melhorar essa nação 
               Agora é Serra presidente do Brasil. (HPGE 1) 

 

Sobre esse trecho são necessárias algumas considerações. Primeiramente, 

observam-se os diferentes apelos feitos ao coenunciador. O primeiro deles refere-se 

ao apelo sentimental, com o uso da expressão “vou de coração”. O segundo é dado 

pelo apelo ao conhecimento do candidato. Finalmente o terceiro refere-se aos 

valores, ou seja, para ser político é preciso ter caráter, ser “bom”. 

Assim também é possível perceber a relação de intimidade que se pretende 

entre a imagem do candidato e seus eleitores. A canção nos diz “conheço ele”, em 

tom coloquial. O pronome pessoal ajuda a marcar essa relação intimista, assim 
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como o termo a gente, que estabelece uma relação entre o eu (cantor) e o você 

(eleitor). Vale ressaltar que essa voz popular que aparece através desse jingle se 

aproxima da ideia do coro das famosas tragédias gregas, que tinham a função de 

representar um narrador onisciente. 

Da mesma forma em que é iniciado por uma canção, o primeiro programa 

também se encerra da mesma forma, trazendo o seguinte jingle: 

 
Quando o Lula da Silva sair 
E o Zé que eu quero lá 
Com o Zé Serra eu sei que anda 
É o Zé que eu quero lá 
 
José Serra é um brasileiro 
Tão guerreiro quanto eu 
É o Zé que batalhou, estudou,  
Foi à luta e venceu. 
Zé é o bom e eu já conheço 
E já sei que ele é. 
Pro Brasil seguir em frente 
Sai o Silva e entra o Zé. 
 
Quando Lula da Silva sair 
É o Zé que eu quero lá 
Com Zé Serra eu sei que anda 
É o Zé que eu quero lá. (bis) (HPGE 1) 

 
É interessante notar o estranhamento causado pela forma de produção desta 

canção. Nela estão representados dois candidatos que em princípio, ocupam 

posições partidárias distintas. Entretanto, contrariando a expectativa dos 

coenunciadores, eles são apresentados de forma bastante peculiar, aparecendo 

lado a lado em um movimento sucessivo de troca. 

Nota-se aí a relação de analogia entre os nomes do então presidente e do 

candidato José Serra. Como já explicitado nos capítulos anteriores, o governo de 

Luís Inácio Lula da Silva é associado à popularidade do presidente. Uma das 

evidências dessa aproximação com o povo era a preferência pela utilização de seu 

apelido “Lula”, que foi inserido pelo próprio presidente em seu nome.  

Da mesma forma, na canção de encerramento do primeiro programa, é 

possível perceber que a primeira menção ao candidato é feita pelo apelido “Zé. 

Dessa forma, tem-se uma aproximação entre a imagem popular do atual 

presidente com a do candidato Serra, gerando uma ideia de sucessão, ou seja, o 

Lula sai e entra o Zé, ambos populares, bons representantes do povo, apesar de 
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possuírem trajetórias diferentes. Essa imagem de bom representante é confirmada 

na segunda estrofe da canção com o uso de adjetivos e verbos que evidenciam 

ideias de um povo brasileiro, comumente partilhadas, ou seja, a de um povo bom, 

valente, trabalhador. 

Exercendo a mesma função, a música presente no segundo programa auxilia 

na composição dos traços de identidade, principalmente porque dá apoio ao 

testemunho dos eleitores. Em seu refrão, ela diz: 

Quando se conhece bem uma pessoa,  
Logo se sabe se é gente boa. 
Com Serra essa certeza a gente tem 
Serra é do bem! Serra é do bem! (HPGE 2) 

 

O trecho acima apresentado enfatiza a certeza de ser Serra o bom 

representante do povo. Novamente o uso do termo coloquial a gente coloca o 

coenunciador em uma relação de proximidade com aquilo que é dito na canção. Se 

temos a certeza da imagem do candidato do bem, somos eu e você. Assim também 

esse enunciado concorre com outros de seu campo discursivo. Ao dizer que “Serra é 

do bem”, pressupomos que existam outros candidatos maus. Se eles dizem que 

Serra “é gente boa”, logo se presume que há candidatos ruins. 

Em um outro jingle essa relação de afirmação de uma imagem positiva em 

oposição a uma imagem negativa, torna-se ainda mais observável. 

No terceiro programa analisado, aparece a seguinte canção; 

Fez pra mim, fez pra você 
É benefício que o Brasil inteiro vê! 
E a Dilma fez o quê? (HPGE 3) 
 

Nesse trecho da canção, observa-se que a utilização do verbo fazer acentua a 

ideia de um candidato comprometido, que realiza ações positivas para o povo. Em 

outro sentido, ao se questionar sobre as realizações de sua opositora, ele coloca em 

embate características que lhe são positivas e uma proposição negativa em relação 

a sua oponente, sem afirmar que esta seria o seu posicionamento em relação a ela, 

ou seja, ele faz uma provocação aos seus eleitores, que podem ou não confirmá-la. 

Analisando desta forma a composição dos programas do HPGE estudados, 

observa-se que a sua forma de organização, ressaltada pela existência de um 

narrador, de um candidato, de eleitores e de músicas acabam por ressaltar traços 

que podem se confirmar, destoar, mas que de certa forma se encontram para gerar 

sentidos diferenciados. 
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3.2  Da temática dos programas à composição de cenografias 

 

A partir da organização estrutural dos programas, através da observação das 

falas do narrador, do candidato, dos eleitores e das canções, é possível traçar 

também a(s) temática(s) de cada um deles, bem como estabelecer uma relação 

entre elas.  

Observando a sequência dos programas, é possível remontar um conjunto de  

cenas discursivas que passa desde o nível da apresentação pessoal ao nível da 

ameaça e da redenção.  

Para pensar sobre a instauração de cada uma delas, organizamos os 

subitens a seguir. 

 

3.2.1 A apresentação: um candidato do bem 

 

Neste subitem temos como foco principal a exposição da composição de uma 

cena que privilegia a apresentação pessoal do candidato. Essa apresentação pode 

ser observada em diversos níveis, desde a escolha vocabular, passando pela 

presença de dêiticos visuais, pelo tom, pela questão da intertextualidade, entre 

outros. Como esses elementos aparecem entrelaçados, e muitas vezes é 

impossível separá-los, preferimos uma descrição intercalada dos mesmos.  

Os trechos apresentados a seguir, mostram essa forma de apresentação. 

 

Serra: Eu venho para mostrar a você a minha vida, as minhas 
experiências, as minhas realizações e os meus projetos para o 

nosso país progredir, seguir em frente. 
 

Narrador: Essa aqui é a historia do Zé Serra. (HPGE 1) 

 

Durante todas as sequências do primeiro programa são apontados fatos tanto 

da vida pessoal de Serra, quanto de sua vida pública e trajetória política. É 

interessante ressaltar que há momentos em que essa descrição se intercala com a 

descrição da vida de pessoas comuns, personagens do dia a dia, aproximando a 

imagem do candidato à de uma pessoa simples, ou, como diria o dito popular, 

colocando-o como se fora “gente da gente”. 

Essa proximidade é observada não só através de registros orais, como 

também pelas imagens que são trazidas, intercaladas a elas.  
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Narrador: Essa aqui é a historia do Zé Serra. 

 
Escurecimento e abertura da cena 18. 
 
Cena 18 
Projeção de uma janela de madeira e ao fundo Serra abraçando um 
homem idoso. 
Narrador: Mas é também a história de seu Damião, da Paraíba. 
 

Cena 19 
Outra projeção de janela. Serra aperta as mãos de uma mulher ao fundo. 
 
Narrador: Da Andréia, de Minas Gerais. 

 
Cena 20 
Nova projeção de janela. Desta vez, com as bordas azuis. Ao fundo, 
Serra e uma senhora idosa conversam, sentados em um sofá de uma 
sala de estar, como se esta fosse a casa da senhora. 
 
Narrador: Da dona Maria, do Maranhão. 

 

Cena 21 
Outra janela. Ao fundo Serra segurando a mão de uma mulher jovem. 
Ambos estão dentro de uma casa, na sala de estar. Ao fundo uma mesa 
coberta por uma toalha branca e em cima dela um vaso um girassol. 
(HPGE 1) 

 

Os exemplos das cenas 18, 19, 20 e 21 mostram a junção das falas no 

narrador, que compara a vida de Serra à de outros brasileiros, e das imagens que 

se justapõem a essa voz. Ao mesmo tempo em que este cita nomes desses 

brasileiros, temos a inserção de dêiticos visuais, representados pela projeção das 

imagens das casas desses cidadãos, mais precisamente de suas janelas, como se 

estivéssemos sendo convidados a partilhar também dessas histórias. É 

interessante notar que em todas essas imagens aparece a figura do candidato 

Serra, unido a cada um desses brasileiros, como se fossem companheiros, ideia 

esta que é confirmada em seguida pelo narrador, quando diz: “Agora, para saber 

como todas essas histórias se juntam em uma só, a gente tem que começar pelo 

começo.”  

A história pessoal de Serra parece ser então a história do povo brasileiro. 

Temos a recordação de fatos passados, do ambiente do lar, das memórias 

escolares e de um eu que é retratado como se fora um nós. Assim como cada um 

dos eleitores representa um “tipo”, Serra também o faz. Ele se autoriza a ser o 

porta-voz do povo, em um movimento de representação, como o descrito por 

Latour (2004). 
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Entretanto esse quadro de intimidade e relação com o popular muda na 

medida em que se apresenta a vida pública e política do candidato. O “Zé Serra”, 

comum, que se assemelha a tantos outros brasileiros, passa agora a figurar como 

líder.  

Narrador: Aos vinte anos já era líder: presidente dos estudantes do 
Brasil. 
Foi ministro estadual do Planejamento. Deputado federal duas vezes. 
Aprovado pelo povo se elegeu senador. Como ministro do 
planejamento, ajudou a implantar o Real. Pela sua competência, se 
tornou ministro da Saúde. Em 2004, Serra é eleito prefeito de São 
Paulo. 
Em seguida, governador do Estado. O único governador da história de 
São Paulo eleito em primeiro turno (...) (HPGE 1) 

 
A ideia do popular dá espaço à visão do “self-made man”. Novamente, essas 

imagens que se projetam juntamente às falas evidenciam o candidato em posição 

de destaque, geralmente acima do povo, em palanques, palácios governamentais, 

eventos políticos. É interessante notar que todas as imagens projetadas, que se 

enlaçam ao relato do narrador, se encontram em preto e branco, confirmando mais 

uma vez a projeção de um passado, de um amplo percurso político, um percurso 

que busca se confirmar novamente através da exemplificação das atividades que, 

de acordo com o Narrador, foram desenvolvidas por José Serra. 

Narrador: O Serra construiu ou reformou mais de 300 hospitais. 
Implantou o genérico. Fez a vacinação da gripe para o idoso. O 
melhor programa de AIDS do mundo, aplaudido até na ONU (...) 
Só operações de catarata, meu amigo, foram mais de 700 mil. 
(HPGE 1) 

 

Os verbos expressos na primeira pessoa do singular atribuem a realização 

das ações ao sujeito, José Serra, excluindo os demais sujeitos envolvidos nessas 

práticas. No caso do exemplo acima mencionado, sabe-se que outras pessoas 

participam das ações descritas. Para construir hospitais, é necessária a 

contribuição de operários da construção civil, engenheiros, entre outros. Para se 

fazerem campanhas de vacinação ou mutirões de cirurgia, são necessários 

médicos, enfermeiros, além do apoio de outros políticos para a aprovação das leis, 

da fiscalização das autoridades competentes, entre outras ações. 

Entretanto, a única imagem que aparece é a do candidato Serra em 

detrimento de outras. Como na ideia do círculo político, expressa por Latour (2008), 

o candidato aqui transforma “o muitos em um” (LATOUR, 2008, p.21), ou seja, ele 
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coloca em prática o processo de representação. Na medida em que põe no lugar 

de muitos, ele acaba por traí-los, transformando-os em uma única figura: a sua. 

Assim também, quando, no início do programa, o coenunciador é interpelado 

a relacionar a história de Serra à de outros brasileiros, como a sua própria, 

novamente se tem o processo da representação, em que Serra se constrói em 

nome de muitos. 

Assim também ocorre com o segundo programa. Nesse vídeo, observa-se 

fortemente a tendência de exposição dos feitos e das propostas do candidato para 

seu governo, que aparecem expostas tanto na fala do candidato, quanto nas do 

narrador. Entretanto, nesse programa ocorre um movimento curioso. 

Nas falas diretas do candidato, pode-se perceber uma alternância entre o uso 

da primeira pessoa do singular e da primeira pessoa do plural. 

Serra: Para os jovens, nós vamos investir no ensino 

profissionalizante, que é o ensino que vira emprego. Vamos criar 

um milhão de novas vagas em escolas técnicas, em todo o Brasil. 

Eu vou implantar também o PROTEC, que é o ProUni do ensino 

técnico. Uma ajuda em dinheiro para você que é jovem poder 

estudar e aprender uma profissão. (HPGE 2) 

 

No meu projeto, o que importa são os brasileiros, as pessoas, 

fazer a vida melhorar no dia a dia. (HPGE 1) 

 

No exemplo acima, pode-se observar que o primeiro movimento do candidato 

se dá com o uso da primeira pessoa do plural, expresso por um pronome e por um 

verbo. Ao utilizar essas formas, entende-se que o candidato procura integrar todos 

os eleitores em suas ações. Entretanto, logo em seguida, ele passa a utilizar o 

pronome em primeira pessoa do singular, voltando a se colocar em lugar de 

muitos. 

Já nesse trecho, como em muitos outros do segundo programa, observa-se 

que o uso do “nós” na verdade é uma forma também de se referir ao eu. Neste 

caso a forma plural serviria para marcar a modéstia do candidato e não uma 

comunidade. Poderíamos nos perguntar: quem são esses sujeitos que compõem 

esse nós? Outros políticos? O povo brasileiro? Os profissionais da educação?  

Não há como determinar de maneira precisa os participantes desse grupo, 

sendo Serra aquele que ocupa o papel do “nós”, reduzindo o significado da 

coletividade. 
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3.2.2 A batalha: um candidato contra as injustiças e em favor do povo 

 

Outro ponto relevante é a construção na sequência dos programas de uma 

cena de batalha. Retira-se um pouco o foco de atenção para aquela primeira 

apresentação, para a imagem do homem modesto, familiar, compromissado e 

inicia-se a construção da imagem de um lutador. Essa imagem discursiva vai se 

construindo aos poucos e seus primeiros traços aparecem logo no segundo 

programa, como vemos no trecho a seguir: 

 

Serra: A minha proposta é um salário mínimo de seiscentos reais no ano 

que vem (Ênfase na palavra seiscentos) e de novo eu vou encarar e nós 

vamos vencer. Posso garantir que os recursos existem e dá para fazer. 

Com planejamento, com responsabilidade e cortando os desperdícios. 

Salário mínimo de seiscentos reais no ano que vem. (Cena 8) 

 
Serra: Vamos em frente. Pela democracia, pela justiça, pela liberdade, 
pela igualdade, em defesa de um país livre e democrático que nós 
ajudamos a construir e que vamos ajudar a fazer avançar muito mais. 
(Cena 57) 
 
Serra: Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme, quem te 

adora, a própria morte. Terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó 

pátria amada. (Aplausos) (HPGE 2) 

Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil!  

O uso constante de palavras de comando, como as destacadas nas falas 

acima, produz um ambiente de rivalidade, como se as eleições constituíssem um 

campo de batalha, em que o candidato posiciona-se sempre na luta em defesa do 

povo. A referência a trechos do Hino Nacional brasileiro, evoca a batalha militar, ou 

seja, através da intertextualidade mostrada, a cena da disputa é mais uma vez 

acentuada. 

 O uso dessas formas, associado a uma projeção de tempo futuro e a uma 

locução discursiva em que o eu se dirige ao tu, com a certeza da formação de um 

nós, acaba por projetar a imagem de um candidato batalhador, destemido, que não 

foge aos desafios impostos pelos problemas atuais de seu país e que está disposto 

a lutar por seu povo, sempre por amor a ele. Aliás, deve-se lembrar que a imagem 

do coração e a menção  à afetividade são temas recorrentes nos dois primeiros 

programas. A essa imagem de batalha, associam-se também os sons, ou melhor, o 

repertório musical escolhido para a composição das sequências. Todas as viradas 

de cena, principalmente as que mostram algum feito do candidato Serra, são 
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introduzidas por composições musicais que remetem ao ambiente de luta, a uma 

convocação para a batalha, como nos filmes de guerra, em que a trilha sonora 

incita os espectadores a “vivenciar o combate”. 

 

3.2.3 Da ameaça à renovação: o candidato redentor 

 

Por fim, pode-se dizer que o último movimento da sequência dos programas é 

a instauração de duas cenas: a de ameaça e a de renovação. 

Focalizaremos primeiramente a cena da ameaça. No início do terceiro 

programa, observa-se a fala de um narrador que relata várias ações, realizadas 

aparentemente pelo candidato Serra. Essas falas dirigem-se diretamente ao eleitor, 

uma vez que, pela utilização de nomes próprios, porém cotidianamente 

mencionados, o coenunciador é capaz de colocar-se em lugar de um deles. 

Assim também o jingle que intercala essas primeiras falas também aponta 

para a relação candidato – eu (narrador) – você. 

Fez pra mim, fez pra você... 
É benefício que o Brasil inteiro vê. 
E a Dilma, fez o quê? (HPGE 3) 
 

 É a partir da última frase expressa pela música que se nota a introdução da 

ideia de acusação. Porém, as queixas são realizadas majoritariamente através da 

voz do narrador e raramente pelo candidato, que, quando o faz, é sempre de forma 

rápida e conciliadora. 

É interessante observar que, juntamente com esse discurso de acusação, 

expõem-se imagens que ampliam o sentido de indignação e subtração de 

patrimônios expressos no relato do narrador. Assim sendo, quando trata, por 

exemplo, da exploração do petróleo, aparecem imagens das plataformas cobertas 

por uma bandeira vermelha, assim como imagens das bandeiras dos países 

exploradores, como segue a descrição abaixo: 

 

Cena 21: 

Imagem de uma plataforma de petróleo coberta por uma tela vermelha. 

Na frente dessa tela encontra-se escrito: DILMA ENTREGOU NOSSO 

PETRÓLEO/ 108 EMPRESAS/ 55NACIONAIS/ 53ESTRANGEIRAS. 
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Cena 22: 

Projeção do plano posterior para o plano inferior da tela das bandeiras 

dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Noruega, Austrália, Portugal, 

Espanha, Índia, Singapura, Panamá, Ilhas Cayman, Colômbia, Argentina 

com os nomes das respectivas empresas administradas por esses 

países. A música que acompanha a exibição é de suspense.(HPGE 3) 

Nessa descrição é possível ressaltar também o uso da trilha sonora de 

suspense que, juntamente com as imagens, constroem a cena de ameaça. 

Após a inserção dessa voz de acusação, dá-se início então à composição da 

segunda cena, a da renovação. Essa renovação é referenciada através da ideia do 

nascimento. Nota-se tanto na voz do narrador como na do candidato a constante 

ideia do Brasil que nasce. 

Esse nascimento também é construído a partir das imagens evocadas. Temos 

então a imagem da semente brotando, da gestante, das borboletas no campo e 

culminando com o momento de um parto. Nesse espírito da renovação, o candidato 

insere os temas de interesse como saúde, educação, segurança, transportes, 

sempre trazendo a ideia do renascimento, que será possível através de sua 

liderança.  

Serra: Hoje eu quero falar com vocês sobre esse novo Brasil 

que eu sinto nascer a cada dia. E que eu percebo nos olhares, 

nos abraços, nos apertos de mão e nas conversas com as 

pessoas, principalmente com os mais jovens. A maioria deles, eu 

tenho certeza, está desiludida com a política, com escândalos, 

mensalão, problema nos correios, desvio de dinheiro público. 

Mas eu sinto que há uma esperança. A de que nós podemos, 

sim, enfrentar nossos problemas, como na saúde, na educação, 

na segurança, enfim, os grandes desafios do Brasil, sem brigas. 

Na paz, com trabalho sério em um governo acima dos partidos. 

(HPGE 3) 

Observa-se que a cronografia aponta para um presente/ futuro. O espaço é o 

novo Brasil. Já a locução discursiva segue o movimento eu (candidato), vocês 

(eleitores) formando um nós, que, nesse caso, diferencia-se daquele expresso no 

segundo programa, uma vez que aqui torna-se mais fácil a inserção de todo e 

qualquer brasileiro. Dessa forma, constrói-se a imagem de uma espécie de 

redentor, salvador, que busca a revitalização de seu povo. 

Pautado na ideia do nascimento, o programa tem suas sequências 

distribuídas entre a voz do narrador, do candidato e dos eleitores, que mais uma 
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vez funcionam como testemunhas do fato vivido. Propõe-se, através desses 

discursos, a necessidade de um líder que seja capaz de fazer seu país renascer 

em todos os âmbitos, ou seja, na área da educação, nos transportes, na saúde, na 

economia, enfim, fazendo-o progredir, respeitando os limites que lhe são próprios, 

ou seja, cria-se um problema para que ele mesmo possa resolver. 

Após esta movimentação, há uma retomada da história pessoal do candidato 

Serra, relatada pelo narrador e intercalada a ditos do próprio candidato, que 

servem como forma de confirmação das informações previamente fornecidas. Essa 

retomada colabora para ressaltar a ideia de que o candidato é aquele que cumpre 

todos os requisitos necessários para preencher o cargo mais importante do poder 

executivo de nosso país. A cena familiar evocada pelo resumo da biografia do 

candidato, feita pelo narrador, acaba por instaurar uma nova cena: a cena de 

redenção, em que o redentor dos brasileiros à mercê de um governo “empreguista” 

e ineficiente é o próprio Serra. 

Ao observar com mais rigor os temas, as imagens e os sentidos projetados 

pelos programas, é possível traçar uma linha sequencial capaz de iluminar uma 

temática global, como se cada um deles constituísse uma micro esfera de um plano 

superior de entendimento. Assim sendo, poderíamos dizer que esses três 

programas auxiliam a composição de um discurso único que nos introduz a uma 

imagem de um candidato que, possuindo uma origem humilde, como a da maioria 

dos brasileiros, através de seu esforço chega à posição de líder, que se sente 

preparado e com coragem para enfrentar as batalhas que lhe são impostas, 

lutando ao lado de seus representados e que vislumbra o nascimento de uma nova 

nação, em que as disputas políticas, as desigualdades e os problemas podem ser 

enfrentados com valentia, mas ao mesmo tempo em um espírito de paz e 

solidariedade política, revitalizando assim o país. 

 

3.3.  Entre a sucessão e a oposição: variações na imagem de um mesmo 

candidato 

 

Como se pode observar, a estrutura, bem como a temática dos três 

programas do HPGE do candidato José Serra, colocam o coenunciador em contato 

com diferentes imagens de um mesmo candidato. Vimos até então que, 

dependendo da cenografia que se estabelece, pode-se ter ora a projeção de uma 
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imagem de homem responsável, ora popular, ora líder, ora cidadão comum, vê-se 

a imagem do libertador, do lutador, enfim, várias imagens vão sendo trazidas, 

constituindo uma sequência narrativa, de forma a satisfazer as expectativas dos 

coenunciadores (eleitores). 

Entretanto, a junção dessas imagens, em um nível maior de entendimento, 

acaba por estabelecer um embate, uma diferença de posicionamentos que 

interferem diretamente no modo de se conceber a campanha do candidato Serra. 

Embora apareçam diversas representações de um mesmo candidato, duas 

imagens ganham destaque no contexto geral da exibição desses três programas: a 

imagem de sucessor e a imagem de opositor. 

Recordando os momentos de atuação política do candidato, suas escolhas 

partidárias e tendo como base o panorama político que envolvia as eleições em 

2010, pudemos perceber que a situação em que se estabelecia a sua campanha à 

presidência tornava a sua exposição bastante delicada. Uma vez que já fora 

considerado um possível sucessor, em uma disputa anterior (2002), a expectativa 

para as eleições de 2010 era a de que Serra se apresentasse como opositor ao 

governo Lula, mesmo sendo este considerado popular. 

Entretanto, o que se observa na análise dos três programas selecionados é 

uma flutuação de imagens, ou seja, há na composição da figura do candidato Serra 

uma flutuação de sentidos que se formam a partir da introdução de cenografias que 

são ativadas por diferentes dimensões. 

Observe-se, por exemplo, o jingle apresentado no final do primeiro programa 

do primeiro turno: 

Quando o Lula da Silva sair 
E o Zé que eu quero lá 
Com o Zé Serra eu sei que anda 
É o Zé que eu quero lá (HPGE 1) 

 
Nesse trecho pode-se perceber que, para além da construção da imagem de 

homem popular, com o uso do apelido Zé, há também uma tentativa de assimilação 

à imagem do presidente Lula, fazendo com que a imagem que prevaleça seja a de 

sucessor, ou seja, quando o Lula sair, entre o Zé, ambos no mesmo patamar. 

É interessante notar que essa imagem do Zé, do homem popular que se quer 

sucessor, já começa a ser construída logo no início do programa a partir da 

exploração do espaço afetivo. “Serra: É com os olhos nesse imenso Brasil e com 

os brasileiros no coração que eu começo hoje essa campanha na TV.” (Cena 13) 
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Nesse trecho vemos que, além de ter os olhos voltados para o imenso Brasil 

(espaço físico), como confirmado pelas imagens que aparecem concomitantemente 

à sua fala, o candidato também abre o espaço do coração (espaço afetivo), ou 

seja, os brasileiros moram em seu coração. Dessa forma, instaura-se uma 

cenografia que tem por tempo o hoje, por espaço o coração daquele que fala 

diretamente aos brasileiros. Assim os coenunciadores começam a entrar em 

contato com a imagem de um candidato que os observa como “companheiros e 

companheiras”. 

Já no segundo programa, há uma situação que estabelece uma imagem que 

em nada se aproxima do primeiro. Em uma das sequências do programa, que trata 

sobre a proposta de campanha pelo aumento do salário mínimo, vemos a projeção 

da imagem de cinco notas azuis, de cem reais e uma nota vermelha, de dez reais, 

representando o valor do então salário da época. Em seguida, temos a seguinte 

fala do narrador. 

Narrador: Quinhentos e dez reais por mês. Esse é o valor do salário 

mínimo no Brasil. Mas com Serra presidente sai o vermelho e fica 

tudo azul! Salário mínimo de seiscentos reais com Serra presidente do 

Brasil. (Cena 9) 

 

A voz do narrador atrelada à projeção da imagem da nota vermelha sendo 

retirada e substituída por uma nota azul gera o primeiro indício da construção da 

imagem de opositor. Vale a pena ressaltar, que as cores das notas também 

auxiliam na composição desse sentido, uma vez que a cor azul é característica do 

partido de Serra (PSDB) e a cor vermelha o de sua opositora (Dilma). 

Essa imagem de opositor, evocada a partir dessa descrição vai sendo 

confirmada ao longo de todo o programa, seja através do pronunciamento do 

candidato, seja através do testemunho dos eleitores. Outro fato interessante é que 

nesse programa o tratamento dado ao candidato já não é mais tão intimista como o 

Zé utilizado no primeiro programa. Esse Zé dá espaço a um novo “José Serra, 

presidente do Brasil”. O simples fato da utilização do nome completo do candidato, 

seguido do sintagma nominal que lhe caracteriza, já o coloca em uma posição 

diferenciada daquela estabelecida no primeiro programa. Já não é mais o Zé quem 

fala, mas o Senhor (homem público) José Serra. 

Observa-se então, no segundo programa uma acentuação da imagem de 

opositor, que vai se cristalizar com a exibição do terceiro programa. 
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Logo em seu início, o jingle apresentado coloca um questionamento ao 

coenunciador: “E a Dilma, fez o quê?” 

Nesse trecho fica aparente o posicionamento oposicionista do candidato. 

Entretanto, esse posicionamento não se estabelece diretamente pela voz dele, mas 

indiretamente por uma voz onisciente, a do narrador. Seguindo o roteiro do 

programa, observa-se que este primeiro posicionamento vai se confirmando, mas 

que quando projetado pelo próprio Serra se faz de forma suave, ao contrário da voz 

do narrador, que assume um tom mais agressivo, como mostram os trechos a 

seguir: 

Narrador: De 2003 até agora, Dilma e Lula já privatizaram mais 

áreas de petróleo do que todos os governos anteriores.(Cena 20) 

Serra: Não há dúvida que a segurança é um dos piores problemas 

do Brasil. Nos últimos anos, só piorou em quase todos os 

Estados. Essa é a área em que o presidente não pode se omitir, 

não pode deixar só por conta dos governadores. E nessa 

campanha eu anunciei: vou criar o ministério da segurança para 

coordenar todas as ações, por exemplo, o cadastro nacional de 

criminosos e uma política de fronteiras, que combata o 

contrabando de drogas e o contrabando de armas que são a base 

do crime organizado. (HPGE 3) 

Vemos que em sua declaração, Serra dedica-se muito mais à exposição de 

suas propostas do que a uma acusação direta a sua oponente. Entretanto, o tom 

opositor já é acentuado. 

Com o desenrolar das sequências a imagem de opositor, pautada pelas 

acusações, pela referência direta à candidata Dilma, é substituída por uma ideia de 

oposição diferenciada, em que não mais são apontadas falhas do então governo ou 

de sua candidata, mas onde se coloca a ideia da oposição atrelada à ideia de 

renascimento, de esperança. 

Retomando a temática do nascimento, já discutida anteriormente, vemos 

surgir a questão da renovação, da mudança, que, nesse caso específico, seria 

possível a partir da apropriação da liderança do país pelo candidato Serra. 

Nesse momento, a imagem do homem simples é retomada, porém não mais 

no sentido de assimilação com o então presidente, criando um movimento de 

sucessão, mas sim, associada ao povo brasileiro e à relação de confiança que se 

pode estabelecer por essa semelhança. 

Narrador: Essa é a história de um homem bom. E de um povo 
generoso. O homem bom é próximo do povo. E o povo é generoso 
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com o homem bom (...) E quando o povo tão generoso encontrou o 
homem tão bom, o novo país nasceu. (HPGE 3) 
 

Percebe-se que a repetição dos qualificadores “bom” e “generoso” exerce a 

função de enfatizar essa relação entre o candidato e seus eleitores. E, segundo 

essa fala, é somente a partir da relação entre bondade e generosidade, que 

esbarra na ideia de medo e insegurança, exposta pelo narrador, durante as 

acusações feitas à candidata do PT, é que se torna possível a construção de um 

novo espaço, de um novo país. 

Nesse sentido a oposição exercida por Serra constituiria a força do bem em 

contrapartida às supostas forças do mal, de acordo com os pressupostos 

levantados. 

Percebe-se então que, no decorrer da campanha de Serra, em 2010, 

podemos notar a flutuação entre imagens de sucessor e opositor, sendo a primeira 

diminuída em função da segunda, que por sua vez também assume diferentes 

nuanças.  

As imagens discursivas, apontadas ao longo deste capítulo, constroem, como 

em uma pintura, “as feições” de um candidato que se pretende presidente. Cada 

uma delas enfatiza um posicionamento do enunciador-candidato. Ao situar-se 

como um homem comum, como o “Zé” do Brasil, trabalhador, esse enunciador 

enfatiza a macroimagem de sucessor, pois de certa forma se iguala à postura do 

então presidente, que era oriundo de família pobre e teve sua trajetória política 

marcada por sua ligação aos movimentos trabalhistas. 

Em outros momentos, ao se identificar como experiente, um homem com 

preparo, instruído, Serra se afasta da ideia inicial de sucessão e passa a supor 

uma imagem discursiva de opositor, que entra em embate, que expõe as mazelas 

do povo e luta constantemente por melhorias para aqueles que deseja representar. 

Temos, então, um trabalho que se dá em dois níveis indivisíveis: o nível da 

micro e das macroimagens. As microimagens permitem a construção das 

macroimagens que, por sua vez, sustentam-se em cenas discursivas de 

apresentação, batalha, ameaça e redenção, que, apesar de espalhadas entre os 

três programas, ou seja, apesar de aparecerem em mais de um deles, criam uma 

sequência narrativa. A “história” que se quer contada é a de um homem simples, 

que venceu na vida, preservou seu caráter, sua honestidade, e que está pronto 

para lutar contra as injustiças, defendendo seus representados. 
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ESSA É A HISTÓRIA DE UM HOMEM BOM: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho que aqui se apresentou teve como projeto uma investigação da 

composição das imagens discursivas do candidato José Serra no período que 

compreende a sua campanha eleitoral à presidência da República em 2010. 

Trabalhando com o gênero programas do Horário Político Gratuito Eleitoral, 

buscamos traçar uma análise a partir de diversas materialidades, constatadas 

nesse tipo de construção, da produção dessas imagens, situando nossa pesquisa 

no campo de estudo das práticas intersemióticas. 

No primeiro capítulo, oferecemos indicações que circulam na grande mídia  

sobre a vida do candidato Serra, a fim de situar as informações sobre ele, e 

discutimos o panorama político em 2010. Essa discussão permitiu-nos remontar 

elementos do cenário da corrida presidencial naquele ano, bem como entender 

quais eram as informações que circulavam a respeito do fato e como elas 

permitiram a construção de algumas verdades e de alguns embates entre 

candidatos a um mesmo cargo público. Essa busca contribuiu para a formação de 

uma cartografia, que permitiu-nos correlacionar o que era dito pelo candidato e 

sobre o candidato nos programas do HPGE às informações coletadas, reafirmando 

o primado da interdiscursividade. 

No segundo capítulo, evidenciamos a problemática da análise de um gênero 

midiático, como os programas do HPGE. Expomos as dificuldades em se definir um 

mecanismo de análise que comtemple as diversas dimensões presentes nesse tipo 

de construção, que vão da materialidade escrita, passando por imagens, sons, 

movimentos, entre outros. Apesar dessa dificuldade, salientamos a importância do 

trabalho com esses materiais, pois estes constituem novas formas de circulação de 

discursos e refletem os modos de comportamento da sociedade em que vivemos.  

Sendo assim, mergulhamos no desafio imposto pelo gênero escolhido, 

traçando os caminhos necessários à sua análise. Uma dessas escolhas foi a opção 

pela apresentação de um capítulo que engloba, ao mesmo tempo, metodologia e 

teoria.  

Partindo do princípio da indissociabilidade dessas duas esferas e por 

entender que a natureza dos estudos discursivos não impõe a ficção de uma 

metodologia a priori, com critérios de controle rígidos e inflexíveis, julgamos 
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interessante o deslocamento de uma apresentação retilínea, tradicional e nos 

deixamos seduzir por novos desdobramentos que expressam de maneira muito 

mais significativa os estudos discursivos. 

 Assim, situando os programas do Horário Político Gratuito Eleitoral como um 

gênero discursivo instituído, dotado de características próprias, definimos o aporte 

teórico utilizado, que privilegiava os conceitos de cena, cenografia e análise 

intersemiótica (MAINGUENEAU, [1984] 2008, 2004, 2011, 2013), a partir de um 

trabalho conjunto de levantamento de elementos de análise. Nosso trabalho, nesse 

sentido, se deu de forma diferenciada, buscando mostrar a relação intrínseca da 

teoria a esses elementos, de forma a justificar nossas escolhas. Com o aporte 

teórico definido, partimos para o trabalho de fixação da metodologia.  

Entre as etapas que compunham nossa metodologia, estava a construção de 

um dispositivo de análise que chamamos “Transposição em roteiro”. Esse 

dispositivo, criado a partir da demanda do gênero estudado para facilitar a 

observação das diversas dimensões que o compõe, propiciou reflexões sobre o 

objeto da pesquisa, fazendo-nos entender a capacidade das pesquisas em AD de 

irem além da materialidade escrita.  

Por fim, no último capítulo, apresentamos as análises empreendidas durante 

a pesquisa. Nele buscou-se explicar primeiramente a forma de organização dos 

programas do HPGE. A partir de um quadro comparativo, foi possível observar a 

recorrência da voz de um narrador, a do próprio candidato, de eleitores e canções 

que expressavam sentidos sobre a imagem do candidato. De posse dessa 

informação, partimos então para uma análise que contemplasse essa forma de 

organização.  

Verificamos que a figura do narrador funcionava pelo menos de três formas: 

como aquela que descrevia a vida do candidato, como afirmador de suas propostas 

ou como acusador. Já as inserções do enunciador-candidato se davam de forma a 

ratificar o narrador ou a apresentar sua plataforma de governo. Os participantes 

ditos eleitores funcionavam majoritariamente como testemunhas das ações do 

candidato. Porém, em determinadas situações eles também figuravam como 

personagens em uma encenação. Os jingles, por sua vez, mostravam nuanças de 

imagens de um candidato ora popular, ora trabalhador. Ainda nessas canções 

observamos os jogos de sentidos provocados por determinados versos em que era 
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possível perceber, através de uma esfera interdiscursiva, a relação desse discurso 

com o discurso do Outro. 

Também nesse capítulo, a partir da descrição de diversas marcas textuais, 

imagéticas, sonoras, foi possível descrever as cenas que configuravam uma 

sequência narrativa dos programas. Sendo assim, identificamos uma cena de 

apresentação, a cena de batalha, a cena de acusação, a cena de renascimento e a 

cena de redenção. Todas elas vão se construindo através da sequência 

cronológica dos programas em um movimento de apagamento das primeiras e de 

ressalto das subsequentes. 

Essas cenas abrem espaço para o surgimento de várias imagens discursivas 

de um mesmo candidato. Essas microimagens, constituídas a partir das cenas 

apresentadas anteriormente, funcionam, se utilizarmos a linguagem artística, como 

pontos de tinta que, unidos, formam uma pintura maior, ou seja, essas variações de 

imagem condensam-se em duas macroimagens: a de sucessor e a de opositor.  

Concluímos que nos primeiros programas, a imagem de sucessor é 

predominante. Um dos exemplos mais expressivos dessa relação é a utilização do 

apelido Zé Serra, em comparação ao do ex-presidente Lula. Ao colocar-se como 

“Zé”, o candidato se inscreve no lugar do homem comum, do trabalhador, daquele 

que luta todos os dias e recorre a um estereótipo atribuído ao então presidente, 

que era situado como tal. 

A partir da metade do segundo programa em diante, essa imagem vai sendo 

apagada em benefício do surgimento da imagem de opositor, que se torna mais 

forte e vai culminar na cena da redenção, em que o candidato é apresentado como 

o “salvador” dos brasileiros. 

Acreditamos que as respostas apresentadas possibilitam pensar os discursos 

como um meio de supor o mundo em que vivemos, entendendo as relações sociais 

e de poder que se apresentam através dos enunciados. Entendemos também a 

importância deste estudo para a compreensão de noções impostas pela política 

institucional e suas transformações, não só em nosso país, mas no mundo em 

geral. 

Através das imagens trazidas a partir da análise dos programas, observa-se 

que os sentidos por ela ressaltados nos mostram uma noção de campanha política 

que foge ao original. Não há mais a defesa das ideias de uma coletividade. Não há 

mais a noção de partido político, de coligações. Essas ideias são abafadas e dão 
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lugar única e exclusivamente à apresentação de um candidato. Dito de outra 

maneira, a imagem do candidato condensa todas as formas de representação 

existentes no eixo político partidário. Temos então uma visão de fazer político que 

se confirma cada vez mais empresarial, midiático, que entende a política como uma 

profissão, como uma forma de engrandecimento pessoal ou de aquisição de status 

e que modifica por sua vez o entendimento da participação social nessas questões. 

Consideramos a discussão em relação às formas de representação um ponto 

importante de nosso trabalho. A partir da análise realizada, poderíamos nos 

perguntar, assim como LATOUR (2004): o que se entende por fazer político nos 

dias atuais? Será que vivemos em um período de crise de representação? O que 

justificaria essa crise? Que tipo de manifestações observamos nos últimos tempos 

que nos fazem repensar essas questões? Se a política é um meio de construção 

da sociedade, como explica-la ou como (re)fazê-la? Quais são os regimes de 

enunciação da política? Quais são as formas de “transporte” dessas formas?  

Infelizmente, não foi possível contemplar a todos esses questionamentos de 

maneira mais intensa, vista a exaustiva tarefa de nossa proposta e das inúmeras 

imposições geradas pela escolha do corpus. Cremos que o levantamento aqui 

realizado nos auxilia no entendimento dessas formas de representação e 

esperamos dar continuidade a este debate em um momento futuro. 

Sendo assim, consideramos que o caminho aqui percorrido foi importante não 

só no sentido de explorarmos e alargarmos um pouco mais os estudos em Análise 

do Discurso, mas para entendermos o meio em que vivemos e que ajudamos a 

construir. 
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APÊNDICE 1- Transposição em roteiro do primeiro programa do HPGE 

 

 

 
Primeiro programa eleitoral de campanha do candidato José Serra à presidência 

da república 
 

 
Programa transmitido em toda a rede nacional de televisão  

Data: 17/08/10 (terça-feira) 

Gênero: Propaganda política 

Duração: 7:19 min. 

 

Sequência 1 

Música nordestina ao fundo (versão de música de Elba Ramalho). 
 
Música: Tum, tum, vou de coração 
               Conheço ele (ênfase no pronome), sei que é bom a gente viu 
               Pra continuar a melhorar essa nação 
               Agora é Serra presidente do Brasil. 

 
Cena 1 
Imagem de residência campesina. Chão de terra. Crianças brincando ao fundo. Mulher 
aparentemente nordestina feliz, no plano superior, batendo no peito. 
 
Cena 2 
Imagem de uma cidade de interior vista de cima para baixo. Casas à direita, igreja no 
centro da imagem e rio cortando à esquerda. 
 
Cena 3 
Homem campesino no plano posterior, vestindo roupas simples e chapéu de palha na 
cabeça e batendo no peito. Expressão de alegria. Atrás dele uma carroça e a visão de 
montanhas. 
 
Cena4  
Imagem da orla de uma praia em projeção contínua, de cima para baixo. 
 
Cena 5 
Imagem de um homem simples, batendo no peito. Atrás dele o mar, com barcos 
chegando em terra. 
 
Cena 6 
Imagem de campo plantado de árvores, visto de cima para baixo em rolagem contínua da 
câmera, como que em um percurso pelo local. 
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Cena 7 
Imagem de uma boiada, correndo pelo campo, vista de cima para baixo em continuidade 
de câmera. 
 
Cena 8 
Imagem de um porto com navio atracado. 
 
Cena 9 
Baiana tradicional à frente de uma igreja, batendo no peito e sorrindo. 
 
Cena 10 
Imagem do Farol da Barra, em Salvador. 
 
Cena 11 
Imagem das Cataratas do Iguaçu, vista de cima para baixo. 
 
Cena 12 
Imagem do Cristo Redentor, em um ângulo de trás para frente, possibilitando uma visão 
da estátua de braços abertos para a cidade do Rio de Janeiro. 
 
Mudança de sequência marcada pela passagem de uma faixa verde e amarela com o 
nome Serra. Corta-se para a sequência dois. 
 
Sequência 2 
 
Música ao piano em tom suave. 
 
Cena 13 
Serra aparece de camisa social azul, sem gravata. A câmera capta apenas o busto do 
candidato. Atrás dele um cenário em que aparece uma igreja com arquitetura 
provavelmente mineira e imagens de pessoas de idades variadas, entre homens e 
mulheres, sorridentes. 
 
Serra: É com os olhos nesse imenso Brasil e com os brasileiros no coração que eu 
começo hoje essa campanha na TV. 
 
Mudança de enquadre. Candidato posicionado entre a igreja e parte da bandeira do 
Brasil. Destaque para a parte azul da bandeira que mostra as estrelas dos Estados 
brasileiros. Imagens de pessoas continuam a compor a cena. 
Exibição de inscrição no plano inferior: Serra presidente (Sendo que a palavra Serra em 
letras grandes e amarelas e presidente em letras brancas, menores). 
 
Serra: Eu venho para mostrar a você a minha vida, 
 
Mudança de enquadre. Candidato posicionado à frente de um cenário agora composto 
por parte da bandeira brasileira, como aparecia anteriormente, e por parte da imagem 
do Cristo Redentor. Imagens de pessoas sorridentes também compõe o cenário. 
Regressão de câmera. Serra posicionado no centro da bandeira do Brasil. 
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Gesticulação das mãos acompanhada da fala. Mãos voltadas para si ao falar de seus 
feitos. Mãos voltadas para frente no último trecho da fala. 

 
Serra: as minhas experiências, as minhas realizações e os meus projetos para o 
nosso país progredir, seguir em frente. (Ênfase nos pronomes minhas, meus, na 
palavra projeto e no último trecho – seguir em frente)  
É um direito seu conhecer bem os candidatos: avaliar, comparar o que cada um fez 
e, naturalmente, se fez. ( Tom mais sóbrio, entonação mais baixa, ar mais sério) 
 
E eu tenho muito orgulho de estar aqui. (Enfático) 
 
Nova mudança de enquadre. Volta-se a parte do cenário em que aparece o Cristo 
Redentor. 
 
Serra: Eu venho de uma família modesta. 
Estudei em escola pública, sempre. Batalhei muito para me apresentar a você. 
(Ênfase na palavra muito) 
 
Mudança de enquadre. Serra posiciona-se em frente à imagem do Cristo de modo que 
seu corpo esteja alinhado ao corpo da estátua, deixando aparecer somente a imagem dos 
braços abertos do Cristo acima de sua cabeça. Imagens de pessoas circundam o 
monumento. 
 
Serra: E eu digo, hoje, com tranquilidade, que o Brasil avançou bastante (ênfase na 
palavra bastante) em algumas áreas, mas tá devendo em outras: na saúde, na 
educação, na segurança, nos transportes, na questão das drogas, do crack. 
Essa é a situação real e você sabe disso. 
O próximo presidente vai ter que enfrentar esses desafios, (ênfase no sintagma 
próximo presidente e na palavra enfrentar) encontrar soluções, tirar as ideias do 
papel, (ênfase em ideias) virar realidade. 
E é isso que eu vou fazer.  
 
Mudança de enquadre. Candidato posicionado ao lado direito do Cristo. As pessoas 
aparecem, atrás, em um plano abaixo da estátua. 
 
Serra: No meu projeto, o que importa são os brasileiros, as pessoas, fazer a vida 
melhorar no dia-a-dia. (Tom enfático e expressão de alegria) 
Esta é a minha marca. E sou assim desde que eu comecei (ênfase no desde), 
porque é nisso que eu acredito. 
 
Perda progressiva de foco e abertura para a nova sequência. 

 
Sequência 3 
 
Cena 14 
 
Cenário composto por uma janela azul, no plano posterior. Câmera projetada para dentro 
da janela. Candidato posicionado ao fundo da mesma juntamente a um senhor. Ambos 
sentados atrás de uma mesa, com roupas simples, expressão sorridente e conversando 
em tom informal. 
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Senhor: A gente confia muito no senhor, pelo trabalho que o senhor fez. 
 
Perda de foco seguida de reabertura. 
 
Cena 15 
Nova projeção de janela. Ao fundo a imagem de Serra cumprimentando uma mulher. 
Serra aparece voltado para frente da câmera e a mulher para trás. Ao se abraçarem, 
dizem: 
 
Mulher: Tarde! (Com sotaque mineiro) 
Serra: E você, tudo bem? 
 
Cena 16 
Projeção de janela vermelha no plano posterior. Ao fundo, Serra e uma mulher idosa, 
sentados em um sofá. Ambos com vestimentas simples. Em m tom de preocupação, 
Serra diz: 
 
Serra: Não estava enxergando direito? 
 
Eleitora faz sinal de negação com a cabeça, aparentando forte emoção. 
 
Serra: Era nos dois olhos ou em um? 
Senhora: Era nos dois olhos. 
Serra: Nos dois olhos? 
Senhora: Nos dois olhos. 
 
Serra beija o rosto da senhora. Esta aparenta grande comoção. 
 
Serra: Mas não vai ficar emocionada agora, 
Senhora: Aí eu fiz a... 
Serra: que aí eu vou ver seus olhos cheios de água. (Rindo carinhosamente) 
 
Perda de foco e abertura para nova sequência. 
 
Sequência 4 
 
Música instrumental calma, tocada somente ao piano. 

 
Cena 17 
Serra aparece entre vários homens, caminhando por ruas de uma cidade provavelmente 
do interior. 
Ele acena e sorri para as pessoas. 
 
Narrador: Essa aqui é a historia do Zé Serra. 
 
Escurecimento e abertura da cena 18. 

 
Cena 18 
Projeção de uma janela de madeira e ao fundo Serra abraçando um homem idoso. 
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Narrador: Mas é também a história de seu Damião, da Paraíba. 
 
Cena 19 
Outra projeção de janela. Serra aperta as mãos de uma mulher ao fundo. 
 
Narrador: Da Andréia, de Minas Gerais. 
 
Cena 20 
Nova projeção de janela. Desta vez, com as bordas azuis. Ao fundo, Serra e uma senhora 
idosa conversam, sentados em um sofá de uma sala de estar, como se esta fosse a casa 
da senhora. 
 
Narrador: Da dona Maria, do Maranhão. 
 
Cena 21 
Outra janela. Ao fundo Serra segurando a mão de uma mulher jovem. Ambos estão 
dentro de uma casa, na sala de estar. Ao fundo uma mesa coberta por uma toalha branca 
e em cima dela um vaso um girassol. 
 
Narrador: Agora, para saber como todas essas histórias se juntam em uma só 
 
Cena 22 
Serra recebe o carinho de uma mulher em uma praça. A mulher toca o rosto de Serra. Ele 
aparece de frente, mas não dirige o olhar para a câmera. Ela, posicionada de costas, 
mantém um olhar carinhoso e um sorriso no rosto. Ao fundo percebe-se um chafariz, 
palmeiras e um homem que passa e observa a cena à direita. 
 
Narrador: a gente tem que começar 
 
Cena 23 
Serra conversa com uma senhora idosa em um prédio. Algumas pessoas transitam atrás 
dos dois. 
 
Narrador: pelo começo. 
 
(Mudança de cena perpassada por faixa verde e amarela que cruza o vídeo em um 
movimento de bandeira, passando da esquerda para a direita. Na faixa está escrito 
SERRA.) 
 
Sequência 5 
 
Cena 24 
Fundo azul com bordas amarelas. Projeção do retrato em preto e branco de parte de uma 
casa. Ao lado da foto aparece uma pequena placa em que se pode ler Mooca. 
 
Narrador: O Serra nasceu nessa casinha, em um bairro operário de São Paulo. 
 
Deslize da foto sobre fundo azul. Abertura da cena 25 
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Cena 25 
Projeção de uma foto em preto e branco de uma mulher jovem, sentada em uma cadeira 
no jardim, segurando um pequeno bebê. 
 
Narrador: A mãe, dona de casa. 
 
Cena 26 
Projeção de uma foto em preto e branco de um homem vestindo um jaleco e voltado para 
uma banca de frutas e hortaliças. 
 
Narrador: O pai, vendedor de frutas. 
 
Deslize de foto do fundo azul para o fundo amarelo. Abertura da cena 27. 
 
Cena 27 
Projeção de foto em preto e branco de um grupo de meninos posando para a foto 
tradicional das turmas de uma escola. Um deles está destacado por um círculo. 
 
Narrador: Filho de família pobre; estudou em escola pública. 
 
Deslize de foto de fundo branco para fundo verde. Abertura da cena 28. 
 
Cena 28 
Projeção de foto em preto e branco mostrando vários jovens, a maioria do sexo 
masculino, discursando em cima de um palanque. Pode-se notar na base do palanque 
uma faixa com alguns dizeres, entre eles a palavra greve. Um homem se destaca, com o 
microfone nas mãos e ar de determinação. 
 
Narrador: Aos vinte anos já era líder: presidente dos estudantes do Brasil. 
 
Deslize de imagem. Mudança para plano amarelo. Abertura da cena 29. 
 
Cena 29 
Foto em preto e branco em que aparece Serra e outro homem, ambos sentados por 
detrás de uma mesa. O homem escreve em um livro e Serra o observa. Atrás deles 
aparece o corpo de mais dois homens que possivelmente também observavam a cena. 
Narrador: Foi ministro estadual do Planejamento. 
 
Deslize de imagem e abertura para a cena 30. Observa-se que o deslize se dá da direita 
para a esquerda. 
 
Cena 30 
 
Narrador: Deputado federal duas vezes. 
 
Projeção de foto em preto e branco mostrando Serra na Câmara dos Deputados, 
conversando com outro político. 
 
Narrador: Aprovado pelo povo se elegeu senador. 
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Deslize de imagem e abertura da cena 31. 
 
Cena 31 
Rápida projeção de foto em preto e branco de Serra em uma passeata popular, de braços 
dados com Mário Covas. Uma senhora segura seu braço esquerdo. 
 
Deslize de imagem e abertura da cena 32. 
 
Cena 32 
Projeção de foto colorida em que aparece Serra e o presidente Fernando Henrique 
Cardoso. O presidente encontra-se ao lado direito, atrás de uma bancada, como se 
fizesse um pronunciamento, e Serra, ao lado esquerdo. Na foto, ambos se entreolham.  
 
Narrador: Como ministro do planejamento, ajudou a implantar o Real. Pela sua 
competência, se tornou ministro da Saúde. 
 
Deslize de imagem e abertura da cena 33. 
 
Cena 33 
Projeção de foto de Serra atrás de uma bancada, segurando uma espécie de cartaz. Em 
cima da bancada, observa-se alguns papéis e atrás de Serra aparece a bandeira do 
Brasil. 
 
Deslize de imagem e abertura da cena 34 
 
Cena 34 
 
Narrador: Em 2004, Serra é eleito prefeito de São Paulo. 
 
Aparece vídeo de Serra em grande salão, atrás de uma mesa, na data de sua posse 
como prefeito de São Paulo. Junto a ele estão outras pessoas, entre elas a perfeita de 
São Paulo, Martha Suplicy. Várias pessoas ocupam as cadeiras do salão. 
 
 
Cena 35 
Corta-se a cena e logo em seguida aparece outra em que Serra aparece discursando, ao 
lado de outras pessoas. Ele ocupa o lugar de destaque e veste terno azul e gravata 
vermelha. Atrás dele, aparecem as bandeiras de São Paulo, a bandeira do Brasil e uma 
outra. 
 
Cena 36 
Serra aparece atrás de uma bancada. Na mesa, muitas flores. Serra assina alguns papéis 
e ao lado dele vemos um outro homem. 
 
Narrador: Em seguida, governador do Estado. 
 
Cena 37 
Serra aparece em um helicóptero, sobrevoando a cidade de São Paulo. 
 
Cena 38 
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Serra visita a obra de um túnel com outros dois trabalhadores. Ele caminha na frente e os 
demais atrás. 
 
Narrador: O único governador da história de São Paulo 
 
Cena 39 
Serra observa o trabalho de uma fisioterapeuta e de uma paciente que faz um tratamento 
de reabilitação. Ele conversa com a profissional de saúde enquanto puxa as mangas de 
sua camisa para cima. Todos parecem estar em uma clínica bastante equipada. 
 
Cena 40 
Serra conversa com trabalhador dentro de uma construção de um túnel. O trabalhador 
veste o uniforme adequado de trabalho e mostra-se sorridente. Serra veste camisa azul e 
gravata preta. 
 
Narrador: Eleito em primeiro turno. 
 
Cena 41 
Serra encontra-se com mães em local aberto. Quatro mães carregam seus filhos, recém-
nascidos. Serra acaricia a cabeça de um dos bebês. 
 
Mudança de cena marcada pela passagem de faixa verde com a palavra Serra. 
 
Sequência 6 
 
Cena 42 
Homem na rua é entrevistado. 
 
Homem: O Serra tem bagagem, né. 
 
Cena 43 
Mulher é entrevistada em rua tranquila de interior. 
 
Mulher: E uma pessoa trabalhadora que a gente pode confiar. 
Cena 44 
Homem idoso é entrevistado em mercado popular. 
 
Homem: O único homem certo para o povo brasileiro é o Serra. 
 
Mudança de cena marcada pela aparição da faixa com o nome de Serra em verde e 
amarelo. 
 
Sequência 7 
 
Cena 45 
Mulher negra apanhando remédios na prateleira de uma farmácia. 
 
Narrador: Responde rápido: qual o melhor ministro da Saúde que o Brasil já teve? 
Junto à fala do narrador seguem-se as seguintes cenas: 
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Cena 46 
Medica realizando exame de mamografia em paciente. 
 
Cena 47 
Enfermeira realizando exame de diabetes em paciente. No primeiro momento aparecem 
somente as mãos de cada uma das partes e em seguida, o ângulo da câmera se abre, 
captando toda a imagem.  
 
Cena 48 
Serra visita hospital e é guiado por uma médica. Os dois estão no corredor e conversam. 
Serra mostra-se interessado. 
 
Cena 49 
Médico realiza exame oftalmológico em homem idoso. 
 
Cena 50 
Idoso sendo vacinado em campanha de vacinação. 
 
Cena 51 
Agentes de saúde, devidamente uniformizados andando por rua de cidade do interior. 

 
Cena 52 
Homem idoso sendo entrevistado. 
 
Homem: Foi o Zé Serra. 
 
Cena 53 
Serra visita um centro de reabilitação 
 
Cena 54 
Bloco com seis imagens de hospitais dispostos da seguinte forma: três imagens acima e 
três abaixo. No centro, uma faixa preta e uma frase em letras azuis e brancas em que se 
lê: 300 hospitais. 
 
 
 
Narrador: O Serra construiu ou reformou mais de 300 hospitais. 
 
Cena 55 
Farmacêutica entrega medicamento genérico a um homem em uma farmácia. No canto 
esquerdo da tela, aparece a palavra GENÉRICO. 
 
Narrador: Implantou o genérico. 
 
 Cena 56 
Idosa, sentada em uma cadeira em sua casa. 
 
Idosa: Nós amamos o Serra na minha casa (risos). 
Cena 57 
Foco para cartaz colado em um poste em uma rua agitada. 



103 
 

 
Cena 58 
Mulher idosa sendo vacinada. Atrás dela uma fila de idosos. Ao seu lado, Serra, apoiando 
a mão em seu braço. Abaixo da cena aparece a frase: VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. 
 
Narrador: Fez a vacinação da gripe para o idoso. 
 
Cena 59 
Mulher idosa sendo vacinada em posto de saúde. Abaixo da cena aparece a frase: 
VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. 
 
Cena 60 
Medicamento sendo retirado da prateleira 
 
Cena 61 
Farmacêutica, de costas, entregando o medicamento. É possível ver somente a silhueta 
da profissional. Abaixo da cena aparece a frase: PROGRAMA DA AIDS. 
 
Narrador: O melhor programa de AIDS do mundo 
Cena 62 
Aparecem duas mãos. Uma entregando e outra recebendo um medicamento. 
 
Narrador: aplaudido até na ONU. 
 
Cena 63 
Serra aparece na sede da ONU e fala por detrás de um púlpito. 
 
Serra: Thank you, Mr. President. 
 
O foco da câmera muda e aparece a outra parte do salão em que muitas pessoas o 
aplaudem. 
 
Cena 64 
Serra conversa com uma mulher em um ambiente externo. Abaixo da cena aparece a 
frase: MUTIRÕES DA SAÚDE 
 
Narrador: Mutirões da saúde, então, ele fez de todo o tipo. 
 
Na sequência da fala do narrador, seguem-se as cenas abaixo: 
 
Cena 65 
Várias crianças realizam exames oftalmológicos. 
 
Cena 66 
Medico realiza exame oftalmológico em paciente jovem. Serra acompanha a realização do 
procedimento, juntamente com outros profissionais da saúde. Ele se abaixa para também 
observar os olhos do paciente através do aparelho utilizado. Dois homens aparecem 
portando grandes câmeras filmadoras no canto esquerdo do vídeo. 
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Cena 67 
Vários médicos aparecem um ao lado do outro, em uma espécie de fila, realizando 
exames oftalmológicos. 
 
Cena 68 
Mulher passa por exame oftalmológico. O foco da câmera está nos olhos da mulher. A luz 
azul do aparelho utilizado no exame pode ser percebida. 
 
Cena 69 
Médico observa resultados de exame em computador. 
 
Narrador: Câncer de próstata 
 
Cena 70 
Médica coloca eletrodos em uma paciente do sexo feminino para realização de exame. 
 
Narrador: colo do útero 
Cena 71 
Enfermeira colhe material para exame de diabetes. 
 
Narrador: diabetes. 
 
Cena 72 
Mulher aparece deitada realizando cirurgia a laser. O médico utiliza um aparelho nos 
olhos da paciente e observa o desenvolvimento do procedimento que realiza através de 
uma imagem de computador. Em seguida, muda-se o foco e vemos somente a imagem 
dos olhos projetada no vídeo. 
 
Narrador: Só operações de catarata, meu amigo, foram mais de 700 mil. 
 
No decorrer da fala do narrador são exibidas as seguintes cenas: 
 
Cena 73 
Mulher vestida com roupas próprias para centro cirúrgico ajusta as luzes da sala, que 
ficam acima da mesa de cirurgia. 
 
 
Cena 75 
Um médico e uma médica realizam cirurgia de catarata. A cirurgia é realizada através da 
utilização de um aparelho específico, que se assemelha a um microscópio. O paciente 
operado é m senhor idoso. 
 
Cena 76 
Mãos do médico com m instrumento cirúrgico, realizando uma cirurgia oftalmológica. 
 
Cena 77 
Mulher idosa (que aparece no início do vídeo) sentada na sala de estar de sua casa 
conversa com Serra, que aparece ao seu lado. Abaixo do vídeo aparece a identificação 
da senhora. Seu nome é Maria de Lourdes, moradora do Maranhão. 
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Mulher: Foi excelente a cirurgia. 
Serra: Foi como se renascesse, né? 
Mulher: Nossa!  
 
Cena 78 
Serra aparece conversando com vários agentes de saúde, todos uniformizados, em um 
evento. 
 
Narrador: Serra multiplicou por nove... (ênfase na palavra nove) 
 
Cena 79 
Agentes de saúde caminham por uma região interiorana em direção ao vídeo. Eles andam 
lado a lado, todos uniformizados, e conversam entre si. 
 
Cena 80 
Duas agentes de saúde orientam mulher, moradora de região interiorana. 
Narrador: ...as equipes do programa Saúde da Família. 
 
Cena 81 
Dois agentes de saúde, um homem vestido com um colete amarelo e uma mulher vestida 
com um jaleco branco, pesam uma criança, em uma balança móvel, dentro de sua casa. 
Abaixo do vídeo aparece a frase: SAÚDE DA FAMÍLIA. 
 
Cena 82 
Serra aparece juntamente com senhor idoso. Os dois conversam na cozinha da casa 
desse senhor. Abaixo do vídeo aparece a frase: SAÚDE DA FAMÍLIA.  
 
Cena 83 
Serra aparece assinando um documento juntamente com Martha Suplicy em cerimônia 
oficial. 
 
Narrador: Depois, Serra virou prefeito de São Paulo. 
 
Cena 84 
Serra aparece colocando um estrado de cama dentro de um caminhão, como se estivesse 
ajudando a fazer uma mudança. Ele veste camisa social azul. 
 
Cena 85 
Serra aparece ao lado de várias crianças, todos aplaudindo. Ao lado direito também 
aparece um homem vestindo um terno verde e ao fundo um fotógrafo registra o momento. 
 
Cena 86 
Imagem da faixada de um grande hospital. Na calçada, muitos pacientes entrando e 
saindo do local. 
 
Narrador: Mais hospitais, mais ambulatórios. 
 
Cena 87 
Imagem do funcionamento interno de um ambulatório. 
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Cena 88 
Imagem de centro cirúrgico altamente equipado. Uma pessoa está deitada na mesa de 
cirurgia. 
 
Cena 89 
Mãe realizando exame de pré-natal. 
 
Cena 90 
Mãe dobrando roupas de bebê em quarto de hospital. A bolsa em que ela coloca as 
roupas vem com uma inscrição em que se lê: Mãe Paulistana. A frase também pode ser 
observada ao lado esquerdo do vídeo. 
 
Narrador: Programa Mãe Paulistana 
 
Cena 91 
Serra caminhando em tapete vermelho. Atrás dele várias outras autoridades, tanto do 
meio político quanto representantes das forças armadas. 
 
Narrador: Aí, o Serra é eleito governador. E dá-lhe saúde... 
 
Na sequência da fala, seguem as seguintes cenas: 
 
Cena 92 
Serra aperta a mão de um político em tom cortês. Atrás deles um painel de fundo verde. 
 
Cena 93 
Serra em visita a um hospital. Ele caminha ao lado de um médico que guia a visita. Atrás 
dele, vários outros profissionais de saúde, além de outros políticos. 
 
Cena 94 
Imagem de grande prédio, moderno, mostrado em ângulo de cima para baixo. 
 
Cena 95 
Placa azul escrito AME, filmada em ângulo de baixo para cima. Em seguida, muda-se o 
foco da imagem e aparece a entrada do ambulatório. 
 
Narrador: AME’s, ambulatórios com médicos especializados. 
 
Cena 96 
Médica em seu consultório, atendendo a uma paciente. 
 
Cena 97 
Médica atende duas senhoras idosas em consultório, dando-lhes as devidas orientações. 
 
Cena 98 
Médico realiza exame oftalmológico em paciente do sexo masculino. 
 
Cena 99 
Imagem da tela de um aparelho utilizado para exames. 
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Cena 100 
Serra conversa com duas senhoras em corredor de ambulatório. Ambos expressam um 
sorriso. 
Uma delas diz: 
 
Senhora: Eu amo o AME. (risos) 
 
Mudança de cena marcada por passagem de faixa verde e amarela com o nome Serra. 
 
Cena 101 
Serra caminhando ao lado de um engenheiro na construção de um túnel. 
 
Cena 102 
Serra cumprimentando passageiros de um ônibus. 
 
Narrador: Foi o Serra que criou o maior patrimônio dos trabalhadores brasileiros. 
 
Cena 103 
Serra cumprimenta um homem na rua. Várias outras pessoas o rodeiam. 
 
Cena 104 
Serra cumprimenta trabalhadores da construção civil. 
 
Cena 105 
Serra fala para uma população rural. Ele aparece no plano superior esquerdo e o povo, 
mais abaixo, ao lado direito. 
 
Cena 106 
Serra aparece ao lado de trabalhadores da construção civil. Os trabalhadores olham para 
Serra, sorridentes. 
 
Narrador: É, o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
 
Cena 107 
Fundo amarelo e letras em azul formando a sigla FAT. Na sequência, as letras são 
salpicadas de carteiras de trabalho. Depois disso, elas aproximam-se do fundo da tela, 
para dar lugar a um cofre em formato de porco rosa, que é trazido à cena por meio de um 
laço que o puxa. Moedas caem dentro do cofre e ao lado esquerdo, aparece em destaque 
uma das carteiras de trabalho que compunha a sigla. 
 
Narrador: O dinheiro do abono salarial sai do FAT. O do Seguro Desemprego 
também. 
 
Há uma aproximação de outra carteira de trabalho que se abre no centro do vídeo, 
mostrando a foto de uma trabalhadora. 

 
Cena 108 
Homem, morador de São Paulo, presta seu depoimento sobre Serra. 
 
Homem: O Serra tem sim um compromisso com nós trabalhador. 
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Cena 109 
Serra aparece de perfil, sentado em escritório, trabalhando concentrado em seu 
computador. Em seguida, o ângulo da câmera volta-se para o rosto de Serra, abaixado, 
como que concentrado na leitura de um documento. 
 
Narrador: Serra é economista e professor. 
Por isso, dá a maior força para a educação. 
 
Cena 110 
Estudantes aparecem trabalhando em uma máquina em uma escola técnica. 
 
Narrador: Ele dobrou as vagas nas escolas de ensino técnico. 
 
Cena 111 
Professor observa trabalho de estudantes de escola técnica em um laboratório. Abaixo do 
vídeo aparece a frase: ENSINO TÉCNICO. 
 
Cena 112 
Estudantes aparecem espalhados pelo pátio da escola aparentemente durante o horário 
de recreio. 
 
Cena 113 
Crianças aparecem entrando em uma sala de aula, balançando livros para o ar. Na porta, 
a professora os recepciona. 
 
Narrador: Nas turmas de primeiro ano, Serra botou duas professoras em classe, 
hein... 
 
Cena 114 
Aparecem duas imagens de professoras do primeiro ano, atuando em suas classes. As 
duas imagens são emolduradas, cada uma delas por lápis de cor, formando uma espécie 
de retrato. Abaixo do vídeo está escrito: 2 PROFESSORES NA 1ª SÉRIE. 
 
Cena 115 
Professora atuando em sua sala. Ela dita um texto para seus alunos e mostra uma figura 
em um livro. Ao lado dela, aparece a professora assistente. 
 
Narrador: Uma titular e uma auxiliar. 
Professora: To-da la-ran-ja...  
 
Mudança de cena marcada pela passagem de faixa verde e amarela com o nome Serra. 
 
Sequência 8 
 
Cena 116 
Serra aparece em meio a crianças. Todas elas estão bastante sorridentes. Atrás aparece 
um homem que acompanha Serra. 
 
Narrador: Esse é o Zé Serra, um homem simples. 
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Na sequência da fala do narrador, seguem as seguintes cenas: 
 
Cena 117: 
Serra abraça senhora, que aparenta forte comoção ao vê-lo. Ao seu lado, um homem 
acompanha a cena e sorri. Serra olha para o lado, dando atenção a outros eleitores. 
 
Cena 118: 
Serra aparece sorrindo para uma câmera ao lado de alguns idosos. 
 
Cena 119: 
Serra almoça em restaurante popular. O foco da câmera está próximo a seu rosto. Em 
seguida, abre-se o ângulo da imagem e pode-se ver outras pessoas que também fazem 
suas refeições.  
 
Serra: Eu como tudo com pão. 
 
Cena 120 
Serra aparece sorrindo e batendo no ombro de um homem na rua, em sinal de gentileza. 
A rua está repleta de pessoas, como se fosse uma passeata. Ele veste um terno azul e 
uma gravata vermelha. 
 
Narrador: De bem com a vida  
 
Cena 121 
Serra aparece na rua, conversando informalmente com um homem. Outras pessoas 
acompanham a conversa. 
 
Serra: Eu ainda não consegui descobrir um genérico para careca. 
 
Cena 122 
Serra abraça senhora idosa em comunidade do interior. 
 
Narrador: De bem com o povo. 
 
Cena 123 
Serra chega à casa de um homem jovem. Ele entra pelo quintal da casa, que é de terra e 
encontra o homem no caminho. 
 
Serra: E aí Alex, como é que está você? Tudo bem? 
Alex: Beleza, seu Serra!  
  
O ângulo da câmera se vira e pode-se ver o homem que caminha em direção a Serra e 
junto a ele uma mulher. Pode-se ver a casa do homem. Trata-se de uma casa de tijolo, 
não acabada. 
 
Serra: Você está ótimo! 
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Perda de foco e abertura para cena 124 
Cena 124 
Serra, Alex e a mulher estão sentados em volta de uma mesa, dentro de sua casa, 
conversando. 
 
Narrador: Quem vê o Alex custa a creditar que até os dez anos de idade ele mal 
sabia falar. 
Graças a um projeto do Serra, o Alex ainda criança... 
 
Cena 125 
Imagem de um prédio. Em seguida, aparece a fachada lateral em que se vê escrito APAE 
- BH  
 
Narrador: ... começou a se tratar na APAE de Capim Branco, em Minas Gerais. 
 
Cena 126 
Alex digita m texto no computador. Em seguida, o ângulo da câmera volta-se para as 
mãos de Alex no mouse e no teclado. 
 
Narrador: Hoje, é craque em informática.  
 
O foco da câmera volta a mostrar a imagem de Alex trabalhando em frente ao 
computador. 
 
Narrador: Trabalha e sustenta a família. 
 
Perda de foco e abertura para cena 127. 
 
Cena 127 
Alex, a mulher e Serra aparecem novamente na sala de estar. Todos sentados em volta 
de uma mesa, conversando. O foco da imagem está em Alex. 
 
Alex: Investir no ser humano você não está perdendo nada.  
Serra: Nada 
Alex: Pelo contrário, você está investindo em alguma coisa e hoje eu sou o 
resultado disso. 
Serra: Claro! É isso mesmo. 
Alex: O senhor acreditou e acredita na pessoa com deficiência. 
 
Muda-se o foco e a câmera volta-se para a mulher e para Serra, que escuta atento o que 
ela diz. 
 
Mulher: Nós, como deficientes, a gente briga, a gente corre atrás, briga mesmo 
pelos direitos. 
 
Volta-se o foco da câmera para Alex, que ri e observa Serra. Em seguida, a câmera recua 
e vê-se novamente a imagem de Serra e da mulher. 
 
Serra: Todo mundo tem direitos iguais. Eu criei uma biblioteca, se um dia vocês 
forem a São Paulo, vale a pena visitar. Chama Biblioteca da Cidade de São Paulo. 
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Ela é totalmente adaptada para pessoas com deficiência. Inclusive para quem não 
enxerga. É uma biblioteca única no Brasil e talvez no mundo. 
 
Cena 128 
Recorte de cena em que Serra, Alex e a mulher aparecem de pé, dentro de casa, se 
despedindo. 
 
Alex: Foi um prazer muito grande poder conhecer 
Serra: Obrigado. 
Alex: E nós estamos com o senhor, tá!? 
Serra: Obrigado! 
 
Sequência 9 
 
Cena 129 
Serra aparece novamente em frente a um painel composto por parte de uma igreja e parte 
da bandeira do Brasil. A parte da bandeira que se destaca é o centro azul. Também 
compõe o cenário, imagens de brasileiros. 
  
Serra: Histórias de superação como essa do Alex me emocionam, me dão muita 
força. Dão o gás que a gente precisa para batalhar e para avançar. Brasileiros como 
ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, 
como o Damião, como a Andréia, como a dona Maria e tantas outras pessoas que 
eu já encontrei nessa minha caminhada de trabalho por todo o país. Elas me dão a 
certeza de que o nosso Brasil precisa mais. Precisa e pode muito mais. 
Com os olhos no futuro, com boas ideias, com força para realizar, nós vamos em 
frente com muito trabalho e o Brasil no coração. 
 
Perda de foco e consequente escurecimento da imagem. Abertura para a sequência 10. 
 
Sequência 10 
 
Cena 130 
Homens e mulheres em um cortiço cantam samba. Alguns estão sentados em cadeiras de 
bar e confraternizam, outros estão trabalhando, subindo e descendo escadas. Ao final da 
cena, aparece José Serra, cercado de crianças. Algumas delas balançam uma grande 
bandeira do Brasil. 
 
Música: 
 
Quando o Lula da Silva sair 
E o Zé que eu quero lá 
Com o Zé Serra eu sei que anda 
É o Zé que eu quero lá 
 
José Serra é um brasileiro 
Tão guerreiro quanto eu 
É o Zé que batalhou, estudou,  
Foi à luta e venceu. 
Zé é o bom e eu já conheço 
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E já sei que ele é. 
Pro Brasil seguir em frente 
Sai o Silva e entra o Zé. 
 
Quando Lula da Silva sair 
É o Zé que eu quero lá 
Com Zé Serra eu sei que anda 
É o Zé que eu quero lá. (bis) 
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APÊNDICE 2 – Transposição em roteiro do segundo programa do HPGE 

 

Último programa do primeiro turno da propaganda política eleitoral gratuita de José 
Serra à presidência do Brasil em 2010 

 

 

Programa transmitido em toda a rede nacional de televisão 

Data: 28/09/10 

Gênero: Propaganda política 

Duração: 7:18 min. 

 

Sequência 1: 

Cena 1: 

Música instrumental ao fundo. 

 

 Homem negro, aparentemente feliz, aparece em frente a um painel com as cores 

verde e amarelo. Acima do quadro aparece a seguinte frase “O Brasil pode mais: 

PSDB, DEM, PTB, PPS, PMN e PTdo B.” 

 

Homem: Quem quer salário mínimo de seiscentos reais no ano que vem, vota 

assim: aperte o 4, o 5, deixa a foto do Serra aparecer e confirma. 

 

 Durante a fala anterior, o foco da câmera é mudado, deixando aparecer somente as 

mãos do homem que digita os números ditos anteriormente em uma urna eletrônica 

e confirma seu voto. Na urna aparece a imagem de José Serra no canto superior 

direito e a imagem de seu vice, Índio da Costa no canto inferior direito. Do lado 

esquerdo, observa-se o seguinte texto:  

 

Seu voto para presidente 

Número: 45 

Nome: José Serra 

Partido: PSDB 

Vice presidente: Índio da Costa 

Aperte a tecla: Verde para confirmar 

                                                 Corrigir 

 

Mudança de enquadre. Homem aparece novamente, desta vez ao lado da urna. 
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Homem: Salário mínimo de seiscentos reais, é Serra, 45, presidente. (ênfase na 

palavra presidente) 

 

Enquanto fala, aparece no canto esquerdo da tela o slogan: Serra 45: presidente do 

Brasil. A palavra Serra em amarelo e as demais em branco. 

 

Sequência 2 

 

Cena 2: 

Serra aparece aparentemente em sua casa, vestindo camisa azul e gravata 

vermelha. No plano inferior centralizado aparece o slogan: 45 Serra.  Com 

expressão alegre ele diz: 

 

Serra: Domingo agora é dia de eleição, um dia de festa para a democracia. 

Muitos pais até levam os filhos para votar, o que é uma coisa bonita porque as 

crianças acabam vendo de perto o bom exemplo da liberdade, do voto. 

Pois domingo agora, na hora do voto, eu gostaria que você pensasse nos seus 

filhos. Qual o país que você quer deixar para eles? Para mim está claro: eu 

quero um Brasil do trabalho, da honestidade, um Brasil onde as pessoas 

possam vencer na vida pelo seu esforço, pelo trabalho limpo. Eu vim de baixo, 

nasci em uma vila operária, estudei em escola pública, batalhei, consegui me 

formar na universidade. Fui deputado, senador, ministro, prefeito e 

governador, enfim, eu me preparei para chegar aqui e pedir o seu voto. 

E a você eu ofereço a minha vida de trabalho, a minha biografia limpa, e as 

minhas ideias para fazer do Brasil um país mais justo para todos. 

 

Cena 3: 

Homem idoso, vestindo roupas sociais, é entrevistado na rua. 

 

Idoso: Eu vejo no Serra o homem mais preparado, no momento, para governar 

o Brasil. 

 

Cena 4: 

Mulher de meia idade é entrevistada em meio à rua movimentada. 

 

Mulher: Eu quero um presidente que não precisa de padrinho. 

 

Cena 5: 

Homem de meia idade, com sotaque nordestino, é entrevistado em praça. 

 

Homem: O mais importante do Serra é justamente ter uma proposta e a 

garantia de o que ele está fazendo vai dar certo. 
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Cena 6: 

Mulher é entrevistada em sua casa. 

 

Mulher: Ele já fez, ele faz e ele fará. 

Sequência 3 

 

Cena 7: 

Serra aparece no canto esquerdo do vídeo olhando da direita para a esquerda em 

direção à câmera. Ao lado direito aparece a frase: “Serra: as melhores propostas.”  

Essa frase é proferida por um narrador. 

 

Cena 8: 

Serra aparece novamente no ambiente de sua casa. 

 

Serra: A minha proposta é um salário mínimo de seiscentos reais no ano que 

vem (Ênfase na palavra seiscentos) e de novo eu vou encarar e nós vamos 

vencer. Posso garantir que os recursos existem e dá para fazer. Com 

planejamento, com responsabilidade e cortando os desperdícios. Salário 

mínimo de seiscentos reais no ano que vem. 

 

Cena 9: 

Em meio a um fundo branco, aparece dispostas, da esquerda para a direita, uma ao 

lado das outras, cinco notas de cem reais e uma de dez reais. Acima das notas 

observa-se a frase: “Salário mínimo”. 

 

Narrador: Quinhentos e dez reais por mês. Esse é o valor do salário mínimo no 

Brasil. Mas com Serra presidente sai o vermelho e fica tudo azul! Salário 

mínimo de seiscentos reais com Serra presidente do Brasil. 

 

No decorrer da fala do narrador, nota-se uma mão que substitui a nota de dez reais 

por outra de cem reais. Em seguida, muda-se o enquadre e surge a imagem da 

bandeira do Brasil, mas precisamente o centro da bandeira e por cima dela, 

encontra-se escrito: “45: Serra presidente do Brasil”. 

 

Cena 10: 

Serra novamente em sua casa. 

 

Serra: Outra coisa: Nós vamos reajustar em 10% as aposentadorias e pensões 

do INSS. Eu já estudei o assunto. Os recursos existem. Dez por cento: é o 

dobro do que o atual governo quer dar. Eu vou tratar os aposentados 

brasileiros com a atenção e com o respeito que eles merecem. 

 

Cena 11: 

Mulher idosa é entrevistada na rua. 
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Mulher: Ele foi o primeiro que preocupou com a idade avançada das pessoas. 

 

 

Cena 12: 

Homem idoso é entrevistado. 

 

Homem: Botou o remédio genérico. 

 

Cena 13: 

Mulher idosa é entrevistada dentro de sua casa. 

 

Mulher: E trouxe a vacina para o idoso. 

 

Cena 14: 

Homem de meia idade é entrevistado. 

 

Homem: Os caras fazem as coisas que é para ajudar o pobre mesmo, que é pra 

ajudar o necessitado. 

 

Cena 15: 

Mulher idosa é entrevistada. 

 

Mulher: Enquanto eu viver eu voto. Voto no Serra. (RISOS) 

 

Sequência 4 

 

Cena 16: 

Imagem de quadro negro. Serra aparece sorridente no canto esquerdo do vídeo. Ao 

lado direito aparece a frase: “Serra: as melhores propostas”. 

 

Cena 17: 

Serra aparece em sua casa. 

 

Serra: Para os jovens, nós vamos investir no ensino profissionalizante, que é o 

ensino que vira emprego. Vamos criar um milhão de novas vagas em escolas 

técnicas, em todo o Brasil. Eu vou implantar também o PROTEC, que é o 

ProUni do ensino técnico. Uma ajuda em dinheiro para você que é jovem poder 

estudar e aprender uma profissão.  

 

Cena 18: 

Jovens estudantes brincam de dança das cadeiras. Eles rodam em volta das 

cadeiras e no final todos conseguem se sentar, ninguém fica de fora. 
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 Narrador: O PROTEC vai ser o ProUni do ensino técnico. Um milhão de bolsas 

de estudo pra jovem nenhum ficar de fora. 

 

Muda-se o enquadre e aparece o centro da bandeira do Brasil com a frase: 

“45:Serra presidente do Brasil”. (Destaque para o número 45) 

 

Narrador: Serra presidente. 

 

Sequência 5 

  

Cena 19: 

Serra aparece em sua casa. 

 

Serra: Na saúde você já conhece o meu trabalho. Nós vamos fazer 150 

policlínicas novas, por todo o Brasil, com médicos especialistas, onde a 

pessoa vai poder também fazer exames de laboratório e de imagem. E outra 

coisa: o programa Mãe Brasileira. Eu fiz como prefeito e vou fazer como 

presidente. Toda gestante vai ter direito a seis consultas de pré-natal e vai 

saber com antecedência a maternidade onde ela vai ter o bebê.  

 

Cena 20: 

Música de bebê. 

Mulher grávida. O foco da câmera volta-se para a barriga da mãe enquanto ela a 

acaricia. 

 

Mulher: Consultas, exames, enxoval para o nenê e maternidade marcada para 

o parto. 

 

Muda-se o foco da câmera que passa a filtrar a imagem do rosto da mãe. Sua 

expressão e de calma e alegria. 

Novamente amplia-se o foco e passa-se a ver a mãe, acariciando a barriga e 

olhando-se no espelho. Em seguida, ela olha em direção à câmera. 

 

Mulher: O nome do meu filho eu ainda não decidi, mas o nome do próximo 

presidente eu já escolhi: vai ser José. 

 

Nesse momento aparece ao lado direito a frase: “Serra 45, presidente do Brasil”. 

 

Sequência 6 

 

Cena 21: 

Serra aparece em sua casa. 
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Serra: Mais metrô. Essa é a outra proposta que eu tenho para turbinar a 

economia, para gerar mais empregos e melhorar o transporte coletivo nas 

grandes cidades. Nosso planejamento prevê a construção de 400km. De Metrô, 

nas principais capitais de todo o Brasil. 

 

Cena 22: 

 Os nomes das capitais começam a se projetar em um fundo azul como a passagem 

de um metrô. Assim aparecem: Rio de janeiro 20 km, São Paulo 40km, Feira de 

Santana 10km, Belo Horizonte 40km, Porto Alegre 20km, Recife 40km, Fortaleza 

40km, Salvador 60km, Goiânia 10km, Maceió 32km, Natal 56km, João Pessoa 

30km, Teresina 22km. 

Narrador: Rio de Janeiro, São Paulo, Feira de Santana, Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Goiânia, Maceió, Natal, João Pessoa, 

Teresina. 

 

Sequência 6: 

 

Cena 23: 

 Em uma tomada aparecem vários flashes de Serra em suas carreatas de 

campanha.  Em um dos flashes, eleitores aparecem segurando uma faixa em que 

está escrito:” A terra de JK recebe o candidato Serra com carinho”. Enquanto isso 

toca-se ao fundo o jingle de campanha. 

 

MÚSICA: Quando se conhece bem uma pessoa 

                Logo se sabe que é gente boa 

 

Cena 24: 

Jovem político em cima de um palanque. 

 

Político; É José Serra, presidente! 

 

Cena 25: 

Ciro Gomes, nos bastidores de campanha. 

 

Ciro: É o Brasil pra frente! 

 

Cena 26: 

 Imagens das carreatas de Serra. 

 

    MÚSICA:  Com Serra essa certeza a gente tem 

                      Serra é do bem, Serra é do bem! 
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Cena 27: 

 Flashes de eleitores em carreatas se dirigindo a Serra.  

Cena 28: 

Jovem em carreta se dirige a Serra. 

Jovem: Vou votar em você! 

Cena 29: 

Mulher também jovem diz a Serra: 

Mulher: Estamos com o senhor! 

Cena 30: 

 Homem de aparência humilde, provavelmente nordestino, diz: 

Homem: Tô com Serra e não abro! 

Cena 30: 

 Serra aparece em suas carreatas saudando o povo. Dá-se também continuidade ao 

jingle. 

MÚSICA: Serra faz bem pra saúde 

                Não tem contraindicação 

Cena 31: 

Mulher humilde, em meio à carreata, abraçando o candidato. 

Mulher: Parabéns pelo genérico, eu uso! 

Cena 32: 

Mulher em passeata se dirige ao candidato Serra. 

Mulher: Com o meu voto o senhor vai vencer! 

Cena 33: 

 Imagens das passeatas. Nota-se um grande número de bandeiras com o slogan de 

José Serra. 

MÚSICA: Já fez bem pra muita gente 

                Com a cabeça boa e com o coração. 

 



120 
 

Cena 34: 

 Mulher em uma feira. 

Mulher: Eu voto em Serra, de coração! 

Cena 35: 

Mulher, nordestina, aparece na sequência. 

Mulher: Eu sou mulher, sou nordestina e sou Serra. (ênfase em Serra)   

Cena 36: 

Homem negro diz: 

Homem: Minha família toda vota em Serra! 

Cena 37: 

 Serra aparece em suas passeatas pelo Brasil e retoma-se o jingle. 

MÚSICA; Serra tem firmeza no que faz 

                O mais competente, o mais preparado 

Cena 38: 

Jovem em meio à passeata diz a Serra: 

Jovem: O senhor tem que ser o nosso presidente! 

Cena 39: 

 Passeata em que uma mulher diz a Serra: 

Mulher: A gente confia em você! 

Cena 40: 

 Eleitores felizes, animados, em passeatas de Serra.  

MÚSICA: Serra é o Brasil seguindo em frente 

               Cuidando da gente, sempre ao nosso lado. 

Cena 41: 

Homem em meio à outra passeata diz a Serra: 

Homem: O senhor está preparado para governar o Brasil!      

Cena 42: 
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Retoma-se o jingle a as imagens das passeatas de Serra. 

MÚSICA: Quando se conhece bem uma pessoa,  

                Logo se sabe se é gente boa.  

Cena 43: 

Serra tocando percussão. 

 Cena 44: 

Mulher na rua. 

Mulher: Meu voto é de Serra e minha família também. 

Cena 45: 

Homem em passeata. 

Homem: Serra no segundo turno! 

Cena 46: 

Mulher ao final de uma passeata. 

Mulher: Serra no segundo turno! 

Um segundo homem confirma: 

Homem: José Serra, presidente! 

Cena 47: 

Volta-se com o jingle e com as imagens das passeatas de Serra. 

MÚSICA: Com Serra essa certeza a gente tem 

                Serra é do bem! 

Cena 48: 

Escurece-se o vídeo e a cena é retomada por José Serra dentro de seu escritório. 

Serra: Domingo agora, você é quem decide. Eu peço o seu apoio e o seu voto. 

Vamos juntos construir um Brasil mais justo e mais próspero (ênfase em 

juntos) 

Cena 49: 

Volta o jingle e uma imagem de passeata. 

MÚSICA: Serra é do bem! 
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Cena 50: 

Mulher nordestina, provavelmente em sua casa, muito feliz, dizendo: 

Mulher: Serra, 45, é o meu presidente! (ênfase em meu) 

Sequência 7: 

Cena 51: 

Imagem de parte da bandeira do Brasil e a sua frente a frase: “Justiça, liberdade e 

amor pelo Brasil.” (A palavra Brasil aparece em destaque.) 

Cena 52: 

 José Serra, sobre um pequeno palanque, à frente de um microfone, discursando. 

Atrás dele, se observa algumas pessoas, provavelmente políticos e um painel de cor 

verde. 

Serra: O país com que eu sonho é um país onde o melhor caminho para o 

sucesso, pra prosperidade será a matrícula em uma boa escola pública e não a 

carteirinha de um partido político. 

Em meio à fala do candidato, seguem-se as seguintes cenas:  

Cena 52: 

Alunos do primeiro ano, lendo seus livros, enquanto a professora os observa de 

perto. 

Cena 53:  

Serra visitando uma escola técnica e conversando com um dos alunos.  

Cena 54: 

Jovem, em sua casa, exibindo o diploma de conclusão de curso e abraçando Serra. 

Cena 55: 

Serra no mesmo palanque. 

(Aplausos da plateia) 

Serra: Nós não somos candidatos a donos do Brasil. Nós somos, sim, 

candidatos a servir ao Brasil e ao nosso povo. (grande ênfase em servir). 

Durante a fala do candidato, segue-se também as seguintes cenas: 

Cena 56: 

Serra no alto de uma favela, abraçando jovens estudantes e moradores. 
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Cena 57: 

Serra no palanque, discursando. 

Serra: Vamos em frente. Pela democracia, pela justiça, pela liberdade, pela 

igualdade, em defesa de um país livre e democrático que nós ajudamos a 

construir e que vamos ajudar a fazer avançar muito mais. 

Junto à fala do candidato, seguem-se as seguintes cenas: 

Cena 58: 

José Serra, em uma passeata, autografando a bandeira do Brasil. 

Cena 59: 

 Serra, no campo, saudando um trabalhador rural, na casa de uma moradora rural e 

ao final abraçando uma criança do campo. 

Cena 60: 

Serra discursando no palanque. 

Serra: Pois de uma coisa o nosso Brasil pode ter certeza: 

Cena 61: 

Serra na casa de um casal de eleitores. O homem tem a seu lado uma bíblia e todos 

estão sentados em volta de uma mesa.  

Cena 62: 

José Serra no palanque. 

Serra: Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme, quem te adora, a 

própria morte. Terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. 

(Aplausos) 

Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil!  

Em um grito na palavra Brasil, Serra estende seu braços e é aclamado pelo povo. 

Em seguida, escurece-se a cena e aparece, ao final, o slogan com a bandeira do 

Brasil e por cima dela a frase: “45, Serra, presidente do Brasil.”  
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APÊNCICE 3 – Transposição em roteiro do terceiro programa do HPGE 

 

Último programa do segundo turno do horário político gratuito eleitoral do 
candidato José Serra á presidência do Brasil em 2010 

 

Programa transmitido em toda a rede nacional de televisão 

Data: 28/10/10 

Gênero: Propaganda política 

Duração: 10:00 min. 

 

Sequência 1 

Cena 1: 

O programa se inicia com um dos jingles de campanha do candidato. 

Acompanhando este jingle, aparece, sobre um fundo amarelo, a sua letra, em que 

as palavras vão se encaixando umas nas outras. As letras que aparecem no vídeo 

são vermelhas tem uma diagramação animada. Acima da tela vemos a frase: O 

Brasil pode mais: PSDB, DEM, PTB, PPS, PMN, PTdoB. 

MÚSICA: Fez pra mim, 

                 Fez pra você, 

                 É benefício que o Brasil inteiro vê! 

Cena 2: 

Exibição de slides que se assemelha ao fechar e abrir de uma lente fotográfica.  

Cena 3: 

Senhora idosa, com problemas visuais, aparece em frente a um computador e é 

orientada provavelmente por uma monitora. 

Narrador: Para dona Odete, que tem problemas de visão, Serra fez uma 

biblioteca com equipamentos para todo tipo de deficiência. 

Em meio a esta fala aparecem outras imagens de pessoas com deficiência 

acessando os locais da biblioteca, inclusive uma cadeirante que acessa o elevador 

específico para ela.  
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Cena 4: 

 Caminhoneiro, sorridente, dirigindo por uma estrada do interior.  

Narrador: E pro José, caminhoneiro, Serra fez estradas modernas e seguras. 

Em meio à fala aparecem outras imagens de estradas, provavelmente do interior de 

São Paulo. 

Cena 5: 

Volta o jingle, enquanto aparece um fundo alaranjado com um círculo ao centro e 

uma seta apontando para o lado direito do vídeo. 

MÚSICA: Fez pra mim, fez pra você! 

Cena 6: 

 Mulher com um bebê nos braços, que embarca em um ônibus, seguida de outra 

mulher, que lhe acompanha. 

Narrador: Pra Márcia economizar na condução, Serra ampliou o bilhete único. 

Nesse momento a câmera posiciona-se dentro do ônibus e o foco está para o cartão 

do bilhete único que a mulher passa no leitor. 

Narrador: Ônibus, trem e metrô com uma única passagem. 

Cena 7: 

 Ônibus transitando por São Paulo. 

Cena 8: 

Trem no túnel, já na chegada à estação do metrô. Em seguida aparece a mão de um 

homem passando o bilhete único no leitor da roleta do metrô.  

Cena 9: 

Professora e criança, que está em seu colo, se olham mutuamente e sorriem. 

Narrador: E pra Andréia ensinar melhor, Serra fez cursos de aperfeiçoamento e 

capacitação profissional. 

Enquanto a fala acima se desenvolve, aparece uma imagem de professores em uma 

sala de exibição de vídeos, provavelmente em capacitação. Nota-se que os 

professores estão em ambientes modernos e bem equipados. 

Cena 10: 

Volta o jingle. A letra da canção aparece sobre um fundo amarelado e as palavras 

vão se encaixando. 
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MÚSICA: Fez pra mim, fez pra você! 

Cena 11: 

Mulher caminhando, carregando algumas sacolas de compras nas mãos. O foco da 

câmera está primeiramente voltado para as mãos da mulher. Logo em seguida, a 

câmera sobe e é possível perceber parte do rosto da jovem. 

Cena 12: 

 Muda-se de cenário e vemos a mulher já em sua casa retirando as compras das 

sacolas. O zoom aproxima os produtos da tela. 

Narrador: Para a Daniela, Serra garantiu a Renda Cidadã: uma ajuda em 

dinheiro para o sustento da família. 

Cena 13: 

 Daniela, sentada na cadeira de sua casa, feliz, juntamente com seu filho, que 

balança e mostra para a câmera o cartão do benefício. 

Cena 14: 

 Menina em uma escola, escrevendo. 

Narrador: E para a Amanda aprender italiano... 

O foco da câmera se abre e aparecem os demais alunos e a professora do curso de 

línguas em plena atividade. 

Narrador: ...Serra fez o centro de estudo de línguas. 

Cena 15: 

Os alunos do curso sentados em uma escada recebem aulas da professora que está 

à frente deles. 

Narrador: Onde também se ensinam inglês, francês e espanhol, alemão e 

japonês. 

Cena 16: 

Professor de alemão na sala. 

Cena 17: 

Professora japonesa em sala. O foco se concentra na professora e os alunos são 

percebidos de lado ou de costas para a câmera. Em seguida, a câmera muda o foco 

e aparece somente a professora de japonês, de perfil, pronunciando uma frase do 

idioma. 



127 
 

Professora: Go ji ni okimashita. 

Cena 18: 

Volta o jingle. A letra da música é disposta da mesma forma das vezes anteriores. A 

única diferença é a aparição de um dado vermelho, cheio de pontos de interrogação 

que aparece ao final da frase do jingle. 

MÚSICA: É benefício que o Brasil inteiro vê! E a Dilma, fez o quê? 

Cena 19: 

Senhor idoso, em uma praça, responde à pergunta do jingle. 

Senhor: Nada. Que eu saiba nada e eu leio bastante. 

Sequência 2 

Cena 20: 

Imagem de uma base petrolífera em meio ao mar. A base é coberta de diversas 

placas de venda, amarelas e vermelhas. Acima da tela, lê-se: O Brasil pode mais: 

PSDB, DEM, PTB, PPS, PMN, PT do B. 

Narrador: De 2003 até agora, Dilma e Lula já privatizaram mais áreas de 

petróleo do que todos os governos anteriores. 

(Essa frase aparece sobre a imagem projetada no vídeo) 

Narrador: Todos. Já entregaram a exploração do petróleo brasileiro para 108 

empresas. 

Cena 21: 

Imagem de uma plataforma de petróleo coberta por uma tela vermelha. Na frente 

dessa tela encontra-se escrito: DILMA ENTREGOU NOSSO PETRÓLEO/ 108 

EMPRESAS/ 55NACIONAIS/ 53ESTRANGEIRAS. 

Cena 22: 

Projeção do plano posterior para o plano inferior da tela das bandeiras dos Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra, Noruega, Austrália, Portugal, Espanha, Índia, Singapura, 

Panamá, Ilhas Cayman, Colômbia, Argentina com os nomes das respectivas 

empresas administradas por esses países. A música que acompanha a exibição é 

de suspense. 

Narrador: 55 nacionais e 53 estrangeiras. Deve ser por isso que a Dilma 

(aparece a foto da Dilma na tela) está acusando o Serra. Não quer que ninguém 

saiba que quem privatizou e entregou o nosso petróleo aos estrangeiros foi 

ela. 
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Cena 23: 

A música é de anúncio de novidade.  

Aparece um fundo azul e três círculos: um amarelo, um verde e um azul que se 

unem e formam um slogan. O círculo azul ganha contornos formando a letra S. 

Abaixo do círculo aparece o nome Serra e o numero 45, com algumas estrelas 

acima. 

Cena 24: 

Imagem de centro cirúrgico, com médicos trabalhando em um parto. Em seguida, vê-

se o foco sendo voltado para a mãe que vê pela primeira vez o seu filho. 

Narrador: Existe um Brasil que nasce a cada dia. 

Cena 25: 

Outro parto. Outra mãe recebe seu filho. 

Narrador: É um novo Brasil que nasce cheio de esperança. Cheio de vida. 

Cena 26: 

Mãe amamentando seu bebê recém-nascido. 

Cena 27: 

Imagem do campo plantado, com plantas em crescimento. Em seguida vemos um 

trator trabalhando no campo. 

Narrador: Esse novo Brasil nasce a cada dia. Com a semente na terra, com o 

trabalho do homem. 

Cena 28: 

Muda sendo plantada. O foco está nas mãos do agricultor.  

Cena 29: 

Homem juntando as sementes que escorrem de um caminhão. 

 Cena 30: 

Agricultores japoneses analisando a sua produção. 

Cena 31: 

Trabalhadores de uma montadora de carros, vistos de cima, realizando seu trabalho. 
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Cena 32: 

 Soldador em plena atividade de trabalho. O foco está para a máscara que cobre o 

rosto do trabalhador.  

Cena 33: 

Dois trabalhadores, vestidos de azul, felizes, batendo no peito.  

Narrador: Nasce nas fábricas, com a força do trabalhador. 

Cena 34: 

Alunos estudando. A professora aparece ao fundo da cena fazendo uma leitura. 

Cena 35: 

 Adolescentes, em uma quadra, abraçados e um deles bate no peito com orgulho. 

Narrador: Nas escolas, no coração do estudante. 

Cena 36: 

 Vê-se uma grande plantação e em seguida parte do leito do rio, cercado de 

florestas e sua cachoeira. 

Narrador: Está nascendo um novo Brasil sustentável. 

Cena 37: 

Ciclistas andando pela floresta. 

Narrador: Com consciência da ecologia. 

Cena 38: 

Borboleta azul no chão.  

Cena 39: 

Cena de laboratório. 

Cena 40: 

 Chão de fábrica de uma montadora de veículos. 

Narrador: E a cabeça na tecnologia. 
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Cena 41: 

Sequência de várias imagens do Brasil. Ao final, um homem aparece de braços 

abertos. 

Narrador: O novo Brasil é livre. Maior que este ou aquele partido. 

Cena 42: 

 Trabalhador do campo sorrindo. 

Narrador: É um Brasil de cara limpa. 

Cena 43: 

Trabalhador em frente a uma fábrica, batendo no peito. 

Cena 44: 

 Caminhoneiro na estrada. 

Narrador: Que bate no peito e anda de cabeça erguida. 

Cena 45: 

Trabalhador soldando algo em uma metalúrgica. 

 Cena 46: 

Menino jogando bola em um campo de terra. 

 Cena 47: 

Crianças abraçadas e sorrindo. 

Narrador: Um Brasil que trabalha, torce, ri. 

Cena 48: 

Retomada da cena do parto em que o bebê está sendo retirado da barriga da mãe. 

Das mãos do médico ele passa ao colo da mãe que o recebe juntamente com seu 

pai. 

Narrador: Porque não há nada mais bonito que esse Brasil, que nasce a cada 

dia. 

Sequência 3 

Cena 49: 

José Serra em um cenário que se assemelha a sala de estar de uma casa. 
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Serra: Hoje eu quero falar com vocês sobre esse novo Brasil que eu sinto 

nascer a cada dia. E que eu percebo nos olhares, nos abraços, nos apertos de 

mão e nas conversas com as pessoas, principalmente com os mais jovens. A 

maioria deles, eu tenho certeza, está desiludida com a política, com 

escândalos, mensalão, problema nos correios, desvio de dinheiro público. 

Mas eu sinto que há uma esperança. A de que nós podemos, sim, enfrentar 

nossos problemas, como na saúde, na educação, na segurança, enfim, os 

grandes desafios do Brasil, sem brigas. Na paz, com trabalho sério em um 

governo acima dos partidos (acenando com a mão para cima).  

Cena 50: 

Imagem do sol nascente. 

Narrador: O novo Brasil que está nascendo é o Brasil da educação, da sala de 

aula. 

Cena 51: 

Professoras do ensino fundamental trabalhando em uma sala ampla, cheia de 

alunos. 

As professoras mostram-se sorridentes e caminham pela sala instruindo seus 

alunos. 

Cena 52: 

Crianças e jovens em suas respectivas escolas. 

Narrador: Crianças e jovens que vão conduzir o destino do Brasil amanhã. 

Cena 53: 

Imagens de professores atuando em sala de aula. 

Narrador: Professores e educadores que precisam de melhores salários e 

melhores condições de trabalho para preparar as novas gerações. 

Cena 54: 

Imagem de duas professoras, cada uma de um lado e uma aluna no meio. As três 

sorriem para a câmera com olhar de satisfação. 

Cena 55: 

Imagens de escolas. 

Narrador: Melhorar a qualidade de ensino é a grande lição de casa que o Brasil 

tem pela frente. 
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E só um presidente preparado, grande que pense no futuro, pode unir e 

mobilizar o país inteiro para vencer esse desafio. 

Cena 56: 

Serra visitando um pátio de uma escola técnica juntamente com seus estudantes.  

Cena 57: 

Serra visita o laboratório da mesma escola.  

Cena 58: 

Alunos no momento da formatura. 

Cena 59: 

 Pequenos estudantes abraçam felizes a sua professora.  

Sequência 4 

Cena 60: 

Novamente aparece Serra, na sala de estar. 

Serra: Sabe de uma coisa: O grande desafio do novo presidente é a educação. 

Por quê? Porque o futuro das nossas crianças e, portanto, o futuro do nosso 

Brasil. 

Por isso, eu propus fazer um pacto nacional pela educação. Acima dos 

partidos e das disputas políticas. Durante 10 anos, no mínimo, educação não 

seria assunto para disputa política, muito menos eleitoral. Nós precisamos unir 

(ênfase) o Brasil para avançar na qualidade do ensino e na preparação das 

nossas crianças, dos nossos jovens. Esse é o nosso caminho. 

Cena 61: 

 Médico, em um consultório, realizando um exame de ultrassom em uma gestante. 

No plano da cena pode-se ver o médico de costas e a mãe, deitada em uma maca, 

aparece ao lado direito do vídeo e aparenta alegria. O olhar da mãe está voltado 

para o médico. Vê-se também a imagem do exame projetada na tela do computador. 

Narrador: Existe um novo Brasil... 

Cena 62: 

Menino aparece fazendo um exame oftalmológico em um aparelho moderno. 

Cena 63: 

 Menino usando óculos e abraçado à médica. Ambos sorridentes. 
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Narrador: ...Que precisa nascer também na saúde. 

Cena 64: 

Menino do campo, lavando seu rosto em uma bica.  

Cena 65: 

Imagem de uma estação de tratamento de água. 

Narrador: E a saúde começa com água tratada. 

Cena 66: 

Sequência de imagens de mulheres realizando exames de pré-natal. 

Narrador: Com atenção á saúde da mulher. Atenção ao bebê mesmo antes de 

ele nascer. 

Aparecem nesse intervalo algumas imagens de bebês recém-nascidos. 

Cena 67: 

Flashes de pessoas passando por consultas médicas: uma criança, um idoso e um 

jovem. No último flash da cena, vê-se a entrada de uma clínica, mais precisamente o 

local de marcação de consultas e todos os pacientes sendo atendidos. 

Narrador: Saúde é mais investimento para acabar com as filas para consultas, 

exames e cirurgias. 

Cena 68: 

Médica em um processo de consulta, conversando e aconselhando um menino, que 

provavelmente é seu paciente. Ao lado do menino está a sua mãe.  

Cena 69: 

Distribuição de genéricos em uma farmácia. 

Cena 70: 

Idosa, em sua casa, sentada atrás de uma mesa, exibindo os medicamentos 

genéricos que utiliza e sorrindo. 

Narrador: Saúde é mais genérico e um atendimento humanizado. 

 Cena 71: 

 Serra participando e auxiliando nos mutirões de saúde. 

Narrador: E só quem foi o melhor ministro da saúde que o Brasil já teve... 
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Cena 72: 

Serra posa para um retrato juntamente com os agentes de saúde. 

Cena 73: 

 Mulher grávida em consulta médica. 

Narrador: ... Pode deixar nascer este novo país que os brasileiros merecem. 

Cena 74: 

Médica e paciente, abraçadas, olhando para a câmera, sorridentes. 

Cena 75: 

 José Serra falando de seu escritório. 

Serra: Falando claro, o atendimento de saúde não melhorou nesses últimos 

oito anos no Brasil. Não foi prioridade do atual governo. (ênfase em prioridade) 

Comigo, tenha certeza: vai melhorar. (ênfase em tenha) 

Nessa campanha, mostrei meus planos e propostas para acabar com as filas 

de consultas, filas de exames, filas de cirurgias, criando as policlínicas, a rede 

de hospitais regionais e voltando os mutirões. Além disso, nós vamos fazer a 

rede Zilda Arns, para atender pessoas com deficiência e a rede para 

recuperação de dependentes de droga. E uma política mais competente para 

os remédios, que ainda pesam muito no bolso dos brasileiros. 

Cena 76: 

Flashes de um helicóptero da polícia sobrevoando uma área de favelas e prédios.  

Cena 78: 

Policiais dentro de uma viatura fazem um patrulhamento.  

Cena 79: 

Vários policiais em cena de combate, com seus fuzis pelas ruas e entrando em 

delegacias. 

Narrador: O novo Brasil que precisa nascer desta eleição tem que ter coragem 

para enfrentar a violência e o perigo das drogas. 

Cena 80: 

Imagem de armas e drogas apreendidas pela polícia. O foco está nas armas. 

Narrador: O contrabando de armas avança. A droga ameaça famílias inteiras. 
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Cena 81: 

Fundo escuro deixa o foco somente para um cigarro aceso. 

 Cena 82: 

Grupo de reunião de dependentes químicos. 

Narrador: E o presidente tem que ter coragem para enfrentar e vencer esse 

desafio. 

Cena 83: 

Policiais em trabalho. No plano inferior há também um recorte de jornal em que se 

lê: “HOMICÍDIOS TEM O MENOR ÍNDICE EM SÃO PAULO: melhor que o padrão 

da ONU.” (Diário de São Paulo – 27/10/2010) 

Cena 84: 

Serra aparece como que verificando um estoque de medicamentos.  

Cena 85: 

Mulher compra um medicamento genérico em uma farmácia. Ambos, mulher e 

atendente parecem bastante satisfeitos. 

Narrador: Serra enfrentou interesses de multinacionais e implantou o genérico. 

Cena 86: 

Jovem trabalhador se dirigindo a um guichê de banco com a carteira de trabalho em 

mãos para receber uma quantia em dinheiro. 

Narrador: Serra enfrentou políticos poderosos e tirou do papel o seguro 

desemprego. 

Cena 87: 

Outros trabalhadores recebendo o benefício. Todos alegres. 

Cena 88: 

Serra trabalhando em seu escritório. Ele escreve em alguns papéis como se 

traçasse planos e digita algo no computador. Em seguida, o foco volta-se para seu 

rosto, porém ele não olha para a câmera. 

Narrador: Agora, para unir o país e avançar na segurança, é Serra presidente. 

Cena 89: 

Serra falando de seu escritório. 
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Serra: Não há dúvida que a segurança é um dos piores problemas do Brasil. 

Nos últimos anos, só piorou em quase todos os Estados. Essa é a área em que 

o presidente não pode se omitir, não pode deixar só por conta dos 

governadores. E nessa campanha eu anunciei: vou criar o ministério da 

segurança para coordenar todas as ações, por exemplo, o cadastro nacional 

de criminosos e uma política de fronteiras, que combata o contrabando de 

drogas e o contrabando de armas que são a base do crime organizado. 

Sequência 5 

Cena 90: 

José Serra aparece na rua entre eleitores de uma cidade rural. 

Narrador: Essa é a história de um homem bom. 

Cena 91: 

José Serra cumprimentando m eleitor na porta de sua casa. Mulher sorridente 

aparece junto ao eleitor no plano de fundo. 

Narrador: E de um povo generoso. 

Cena 92: 

José Serra visita eleitor em sua casa. O eleitor mostra um certificado de conclusão 

de seus estudos. 

Narrador: O homem bom é próximo do povo. 

Cena 93: 

Eleitora recebe José Serra em sua casa para uma visita. 

Eleitora: Vamos entrar, conhecer a minha casa. 

Cena 94: 

Serra abraça sua eleitora em visita à sua casa. 

Narrador: E o povo é generoso com o homem bom. 

Eleitora: Ai que surpresa recebê-lo. 

Cena 95: 

Família rural conversa com Serra no campo. Todos estão abraçados, inclusive o 

candidato. 

Narrador: Esse homem só fez o bem para esse povo. 
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Cena 96:  

Serra instruindo uma mulher em relação ao uso de um medicamento. 

Cena 97: 

Serra visita um senhor idoso em sua casa. 

Serra: E aí, seu Maneco, tudo bem? 

Cena 98: 

Serra visita homem em sua casa. Ambos andam pelo corredor da casa. 

Cena 99: 

Serra é recebido por uma mulher em sua casa. A mulher aponta para uma poltrona 

para que Serra se sente. 

Narrador: E, generoso, o povo tem gratidão por esse homem. 

Cena 100: 

Mulher e Serra sentados nas poltronas da sala de estar. A mulher segura as mãos 

de Serra que lhe escuta com atenção. 

Mulher: Você é um homem de honra. 

Cena 101: 

Serra abraça senhora idosa dentro de sua casa. Ambos estão sorridentes. 

Narrador: Como o homem e o povo são próximos um do outro, eles se 

encontram na alegria. 

Cena 102: 

Serra apóia suas mãos nos braços da eleitora e escuta com atenção às palavras da 

mulher. Em seguida, os dois se abraçam. 

Mulher: Nossa, é muita felicidade! 

Serra: Que bom, que bom! 

Cena 103: 

Mulher mostra sua casa para Serra. 

Narrador: Se encontram nas conquistas. 

Cena 104: 

Na sala da casa, Serra faz comentários a respeito de uma obra. 
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Serra: Mas ficou muito bom, inclusive o fato de abrirem a cozinha, deu um 

espaço maior, né. 

Cena 105: 

Serra caminha pela rua com seus braços apoiados nas costas de um homem que 

usa muletas. Atrás deles aparece um senhor idoso que observa a caminhada. 

Narrador: Se encontram na dificuldade. 

Cena 106: 

Serra conversa com o homem da cena anterior. Ambos estão sentados em cadeiras 

na sala de estar da casa do eleitor. 

Homem: Sendo eleito, o senhor também vai procurar facilitar um pouco a vida 

do deficiente, né? 

Serra: Claro, muito. Sabe quantos tem no Brasil? Mais de 20 milhões. 

Cena 107: 

Serra toma café com um casal na sala de estar da casa deles. 

Narrador: Eles se encontram para nunca esquecer. 

Cena 108: 

Serra abraça um eleitor jovem em sua casa. 

Cena 109: 

Serra conversa com eleitor em visita em sua casa. Ambos estão sentados na mesa 

da cozinha da casa do senhor. 

Serra: Eu vou continuar como amigo do Nordeste. 

Eleitor: Se Deus quiser! Com certeza! 

Serra: Que é o que eu sou e vou continuar sendo. 

Eleitor: A gente confia muito no senhor, pelo trabalho que o senhor fez. 

Cena 110: 

Serra abraça homem na porta de sua casa. Mulher jovem observa a cena no plano 

inferior. 

Narrador: E quando o povo tão generoso encontrou o homem tão bom, o novo 

país nasceu. 
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Cena 111: 

Serra visita o interior da casa do eleitor da cena anterior. A mulher do eleitor recebe 

o candidato com alegria e o convida para um café. 

Narrador: E tudo se fez pelo bem desse povo. 

Cena 112: 

Mulher lê trecho bíblico para Serra, enquanto este toma café. 

Mulher: Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazer conforme as tuas forças. 

Em seguida, a mulher passa a Bíblia para as mãos de Serra que continua a leitura 

do trecho. 

Serra: Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem 

conhecimento, nem sabedoria alguma. 

Serra olha para a mulher. 

Serra: Eu sigo isso. Tudo o que eu tenho que fazer eu faço além das minhas 

forças. Interessante a senhora ter me dado isso. Obrigado. 

Sequência 6 

Cena 113: 

Serra aparece em seu escritório. 

Serra: Vocês sabem que eu vim de baixo. Nasci em uma família humilde, 

morava numa vila operária, numa casa de quarto e cozinha. Com oito, nove 

anos, e já ajudava meu pai a vender fruta. Por isso, eu conheço a vida das 

famílias mais pobres não por ouvir dizer, mas porque eu vivi. Eu sei onde o 

calo aperta, eu sei o que é ficar desempregado, o que é o salário acabar antes 

do fim do mês. E, quando eu tive a oportunidade de fazer, tudo o que eu fiz na 

minha vida foi pelos mais pobres. 

O Seguro-Desemprego: foi para os mais pobres. A Bolsa- Alimentação: para os 

mais pobres. Obras de água e esgoto no Nordeste e tudo o que eu fiz na 

saúde: para os mais pobres. Essa foi a marca da minha vida até aqui. E, se 

Deus quiser, vai continuar sendo a minha marca como presidente do Brasil. 

Cena 114: 

Gari varrendo uma rua. 

Cena 115: Cadeirantes jogando basquete. Um deles aparece no plano posterior, 

rodando uma bola no dedo. 
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Música: Serra tem firmeza no que faz. 

Cena 116: 

Duas jovens ginastas aparecem em um ginásio. Ambas fazem o gesto de um 

coração com as mãos. 

Cena 117: 

Três costureiras trabalham em um atelier. Uma delas aparece em destaque. 

Música: A gente conhece, a gente já viu. 

Cena 118: 

Jovens aparecem cantando e dançando. Ao fundo aparece uma parede grafitada. 

Música: Tanta coisa boa ele já fez. 

Cena 119: 

Três homens campesinos cantam sentados à beira de uma casa de barro. 

Música: Vai fazer muito mais. 

Cena 120: 

Um time de futebol amador segura a bandeira do Brasil e canta. 

Música: Por todo o Brasil! 

Cena 121: 

Um cachorro uiva seguindo o ritmo da música. 

Cena 122: 

Cena de passeata. Vários eleitores seguram bandeiras brancas e azuis. 

Narrador: E atenção! Pesquisa GPP em todo o Brasil: a diferença entre Dilma e 

Serra é de apenas cinco pontos e meio. 

Cena 123: 

Vários flashes de Serra em suas passeatas com os eleitores. Em meio aos flashes 

aparecem informações numéricas sobre a pesquisa, já mencionadas pelo narrador. 

Narrador: E a última pesquisa Veritá revela: a diferença entre Serra e Dilma é 

de 5,1 pontos. E ainda há 12% de indecisos. 

Serra avança! O povo não erra: o presidente é Serra! 
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Cena 124: 

Serra é levantado e aclamado por eleitores em uma passeata. 

Sequência 7 

Cena 125: 

Serra em seu escritório. 

Serra: Vamos lá! Vamos juntos unir as pessoas de bem, em um clima de paz e 

a favor do Brasil. Está nascendo um novo Brasil! Deixe esse país nascer 

também em seu coração! 

Cena 126: 

Componentes de m coral, todos vestidos com manto azul, cantam o jingle de Serra. 

Música: Quando se conhece bem uma pessoa 

Cena 127: 

Taxista dançando em sua garagem ao som do jingle. 

Cena 128: 

Jovens seguram a bandeira do Brasil.  A câmera focaliza-os de baixo para cima. 

Cena 129: 

Homem campesino, sentando ao lado de casa de barro,  tira seu chapéu para a 

câmera. 

No plano inferior aparecem as informações referentes ao site de campanha de 

Serra: “Visite o site do Serra. WWW. Serra45.com.br” 

Música: Logo se sabe se é gente boa. 

Cena 130: 

 Mulher campesina estendendo a roupa no varal e dançando. 

 

Cena 131: 

Homem campesino abraça seu filho. Ambos estão sentados em uma carroçã que 

cruza ma estrada de terra. 
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Cena 132: 

Jovens ginastas acenam para a câmera. No plano inferior da imagem aparecem 

informações sobre acesso à página no twitter do candidato. 

Música: Com Serra essa certeza a gente tem. 

Cena 133: 

Trabalhadores de uma peixaria cantam juntos. 

Cena 134: 

Motoboys, abraçados, cantam em meio à Avenida Paulista. 

Música: Serra é do bem. 

Cena 135: 

Trabalhadores de uma metalúrgica cantam o jingle do Serra. 

Música: Serra é do bem! 

Cena 136: 

Homem nordestino, vestindo roupas características faz declaração enfática. 

Homem: Eita cabra bom danado, gente! 

Cena 137: 

Figura de face sorridente aparece cortando a cena anterior e introduzindo o logotipo 

de Serra 

 (esfera dividida em três partes: uma na cor verde, outra na azul e outra na amarela). 

Abaixo do logotipo aparece a frase: “Serra 45”. 

Música: Serra é do bem! 
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ANEXOS 

Códigos QR para acesso aos vídeos da campanha 

 

 
           Primeiro programa eleitoral 
 
 

 
 

 

 
 

 
            Segundo programa eleitoral 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
            Terceiro programa eleitoral 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Observação: Para ter acesso aos programas através da utilização dos códigos QR, basta 

aproximar um aparelho celular que disponha de programa leitor desses códigos e o 

encaminhamento aos vídeos ocorrerá automaticamente. 


